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SCREENING TEST 
(English & Telugu versions) 

Time : 150 Minutes Max. Marks : 150 

çÜÐ@þ$Ä¶ý$Ð@þ¬  : 150 °Ñ$çÙÐ@þ¬Ë$ Ððþ¬™èþ¢… Ð@þ*Ææÿ$PË$ : 150 
INSTRUCTIONS (°ÆóÿªÔ¶ýÐ@þ¬Ë$) 

1. Please check the Test Booklet and ensure that it contains all the questions. If you find any defect in 

the Test Booklet or Answer Sheet, please get it replaced immediately. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ A°² {ç³Ô¶ý²Ë$ Ð@þ¬{¨… ç³ºyìþ¯@þÐø ÌôýÐø ^èþ*^èþ$Mö¯@þÐ@þÌñý @̄þ$. {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ V>°, çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ V>° 
HO§ðþ¯é ÌZç³Ð@þ¬ @̄þ²^ø §é° Ýë¦¯@þÐ@þ¬ÌZ ÐóþÆöMæü§é°° Ððþ…r¯óþ ¡çÜ$Mø¯@þÐ@þÌñý¯@þ$. 

2. The Test Booklet contains 150 questions. Section I has 75 and Section II has 75 questions. Each 

question carries 1 mark. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ 150 {ç³Ô¶ý²Ë$¯@þ²Ñ. òÜ„æü¯Œþ I ÌZ 75 Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ òÜ„æü¯Œþ II ÌZ 75 {ç³Ô¶ý²ÌZ E¯@þ²Ñ. JMöPMæüP {ç³Ô¶ý²Mæü$ 1 Ð@þ*Ææÿ$P 
MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þ¨. 

3. The Question Paper is set in English and translated into Telugu language. The English version will 

be considered as the authentic version for valuation purpose. 

 {ç³Ô¶ý²ç³{™èþÐ@þ¬ C…XÏçÙ$ÌZ ™èþÄ¶ý*Ææÿ$^óþÄ¶ý$ºyìþ ™ðþË$Væü$ ¿êçÙÌZMìü ™èþÆæÿ$jÐ@þ* ^óþÄ¶ý$ºyìþ¯@þ¨. çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ Ð@þ$¨…ç³# 
^óþÄ¶ý¬ @̄þç³#yæþ$ C…XÏçÙ$ {ç³Ô¶ý²ç³{™èþÐ@þ¬ {´ëÐ@þ*×ìýMæüÐ@þ¬V> ¡çÜ$Mö¯@þºyæþ$ @̄þ$. 

4. The Test Booklet is printed in four (4) Series, viz.  A   B   C   D . The Series,  A  or  B  or  C  or   D   

is printed on the right-hand corner of the cover page of the Test Booklet. Mark your Test Booklet 

Series  A  or  B  or  C  or  D  in Part C on side 1 of the Answer Sheet by darkening the appropriate 

circle with Blue/Black Ball point pen. Use of whitener is prohibited. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ ¯éË$Væü$ Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ËÌZ (Series) A¯@þV>  A   B   C   D  Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ËÌZ  Ð@þ¬{¨…^èþºyìþ¯@þ¨.  D Ð@þÆæÿYÐ@þ¬Ë @̄þ$  
 A   V>°  B  V>°  C  V>°  D  V>° {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ Äñý¬MæüP MæüÐ@þÆæÿ$ õ³i Mæü$yìþOÐðþç³# Ð@þÊËÌZ Ð@þ¬{¨…^èþºyìþ¯@þ¨. Ò$Mìü_a¯@þ 
{ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ Äñý¬MæüP Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ (Series)  A  V>°  B  V>°  C  V>°  D  V>° çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ JMæürÐ@þ OÐðþç³# ´ëÆŠÿt C 
¯@þ…§æþ$ A…§æþ$MøçÜÐ@þ¬ MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þ Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬¯@þ$ º$Ï/»êÏMŠü »êÌŒý ´ëÆÿ¬…sŒý ò³¯@þ$²™ø @̄þËÏV> Ææÿ$¨ª °…ç³Ð@ Ìñý @̄þ$. OÐðþsŒý¯@þÆŠÿ 
ÐéyæþMæüÐ@þ¬ °õÙ«¨…ç³ºyìþ @̄þ¨.  

  
 If you have not marked the Test Booklet Series at Part C of side 1 of the Answer Sheet or 

marked in a way that it leads to discrepancy in determining the exact Test Booklet Series, 

then, in all such cases, your Answer Sheet will be invalidated without any further notice. 

No correspondence will be entertained in the matter. 

 Ò$ {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ Äñý¬MæüP Ð@þÆæÿYÐ@þ¬¯@þ$ (Series) çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ JMæürÐ@þ OÐðþç³#¯@þ ´ëÆŠÿt C ÌZ Væü$Ç¢…^èþMæü´ùÆÿ¬¯é 
ÌôýMæü Væü$Ç¢…_¯@þ Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ {ç³Ô¶ý²ç³{™èþ Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ Q_a™èþÐ@þ¬V> ™ðþË$çÜ$Mö @̄þ$rMæü$ ÑÐé§æþÐ@þ¬¯@þMæü$ §éÇ ¡õÜ¨V> E¯é² 
Ar$Ð @þ…sìý A°² çÜ…§æþÆæÿÂÐ@þ¬ËÌZ, Ò$Mæü$ Gr$Ð@þ…sìý ¯øsìýçÜ$ gêÈ ^óþÄ¶ý$Mæü$…yé¯óþ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$ (invalidated). ©°° Væü$Ç…_ Gr$Ð@þ…sìý E™èþ¢Ææÿ{ç³™èþ$Å™èþ¢ÆæÿÐ@þ¬Ë$ fÆæÿ$ç³ºyæþÐ@þ#. 
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5. Each question is followed by 4 answer choices. Of these, you have to select one correct answer and 

mark it on the Answer Sheet by darkening the appropriate circle for the question. If more than one 

circle is darkened, the answer will not be valued at all. Use Blue or Black Ball point pen to make 

heavy black marks to fill the circle completely. Make no other stray marks. Use of whitener is 

prohibited. If used, it will lead to invalidation. 

 {ç³† {ç³Ô¶ý²Mæü$ ¯éË$Væü$ çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë$ CÐ@þÓºyìþ¯@þÑ. A…§æþ$ÌZ çÜÇÄ¶ý$Væü$ fÐéº$ G @̄þ$²Mö° çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ {ç³Ô¶ý²Mæü$ 
MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þ Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬ @̄þ$ @̄þËÏV> Ææÿ$¨ª °…ç³Ð@þÌñý @̄þ$. JMæü §é°Mæü¯é² GMæü$PÐ@þ Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬Ë @̄þ$ °…í³ @̄þ^ø, B çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬¯@þ$ ç³NÇ¢V> @̄þËÏV> Ææÿ$¨ª °…ç³#rMæü$ º*Ï/»êÏMŠü »êÌŒý ´ùÆÿ¬…sŒý ò³ @̄þ$² ÐéyæþÐ@þÌñý @̄þ$. A¯@þÐ@þçÜÆæÿç³# 
Væü$Ææÿ$¢Ë$ ò³rtÆ>§æþ$. OÐðþsŒý¯@þÆŠÿ Ðéyæþ$r °õÙ«¨…^èþyæþOÐðþ$¯@þ¨. Ðéyìþ @̄þ^ø çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$.  

 e.g. :   If the answer for Question No. 1 is Answer choice (2), it should be marked as follows : 

 E§é :   {ç³Ô¶ý² Äñý¬MæüP “MæüÐ@þ$çÜ…QÅ 1 Mìü fÐéº$ (2) AÆÿ¬¯@þç³šyæþ$ §é°° D “Mìü…¨ Ñ«§æþÐ@þ¬V> Væü$Ç¢…^èþÐ@þÌñý @̄þ$ :  

 

6. For each wrong answer 1/3
rd

 of the marks prescribed for the question would be reduced. 

 {ç³¡ ™èþç³šyæþ$ fÐéº$Mæü$ §é°Mìü çÜ*_…_ @̄þ Ð@þ*Ææÿ$PËÌŸ 1/3 Ð@þ*Ææÿ$PË$ ™èþWY…^èþºyæþ™éÆÿ¬.  

7. Use Blue or Black Ball Point Pen only, failing which your Answer Sheet will be invalidated. Gel 

pens/pencils are not allowed. It is not required to darken the second copy separately. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™é°² °…ç³sê°Mìü ±Í ÌôýMæü ¯@þËÏ »êÌŒý ´ëÆÿ¬…sŒý ò³¯@þ$²¯@þ$ Ð@þ*{™èþÐóþ$ ÐéyæþÐ@þÌñý¯@þ$ ÌôýMæü$…sôý çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. gñýÌŒý ò³¯@þ$²Ë$, ò³°ÞÌŒýÞ Eç³Äñý*W…^èþMæü*yæþ§æþ$ Æðÿ…yæþÐ@þ M>ï³ ç³{™é°² ÐóþÆæÿ$V> °…õ³ AÐ@þçÜÆæÿÐ@þ¬Ìôý§æþ$. 

8. Please get the signature of the Invigilator affixed in the space provided in the Answer Sheet. An 

Answer Sheet without the signature of the Invigilator is liable for invalidation. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ MóüsêÆÿ¬…_¯@þ çÜ¦ËÐ@þ¬ÌZ ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$° (Invigilator) Äñý¬MæüP çÜ…™èþMæüÐ@þ¬¯@þ$ ´÷…§æþÐ@þÌñý¯@þ$. çÜ§æþÆæÿ$ 
ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$° çÜ…™èþMæüÐ@þ¬ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ ÌôýMæü´ùÆÿ¬¯@þ^ø A¨ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. 

9. DO NOT fold, tear, wrinkle, tie, staple, do any rough work or make any stray marks on the OMR 

Answer Sheet, otherwise your Answer Sheet will be invalidated. 

 D ç³{™èþÐ@þ¬ Oò³ @̄þ HO§ðþ¯é Ææÿ‹œ Ð@þÆŠÿPV>°, ç³{™èþÐ@þ¬¯@þ$ Ð@þ$yæþÐ@þrÐ@þ¬V>°, X™èþË$ XÄ¶ý$rÐ@þ¬ V>°, _…ç³r…V>°, í³¯Œþ ^óþÄ ¶ý$r…, 
XÄ¶ý$rÐ@þ¬ V>° ^óþíÜ¯@þ^ø Ò$ çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. 

10. Using the Whitener/Blade/Eraser or any kind of tampering to change the answers on OMR Answer 

Sheet will lead to invalidation. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ Ò$ fÐéº$ Ð@þ*Ææÿ$arMæü$ OÐðþr @̄þÆŠÿ, »ôýÏyæþ$, Ææÿº¾Ææÿ$ ÌôýMæü H Ñ«§æþOÐðþ$ @̄þ ¨§æþ$ª»êr$ è̂þÆæÿÅË$ ^óþíÜ¯é Ò$ 
çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$.  

11. Do not mark answer choices on the Test Booklet. Violation of this will be viewed seriously. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë @̄þ$ {ç³Ô¶ý²ç³{™èþÐ@þ¬Oò³ Væü$Ç¢… è̂þÆ>§æþ$. ©°° A†“MæüÑ$…_¯@þ^ø ¡{Ð@þ…V> ç³ÇVæü×ìý…^èþºyæþ$ @̄þ$. 

12. Before leaving the examination hall, the candidate should hand over the original OMR Answer Sheet 

(top sheet) to the Invigilator and carry the bottom sheet (duplicate) for his/her record.  

 ç³È„æü àÌŒý¯@þ$ Ð@þ¨Í Ððþâ¶ý$Ï @̄þç³#yæþ$, A¿¶ýÅÇ¦ ™èþ¯@þ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ JÇh¯@þÌŒý° (Oò³¯@þ$¯@þ² ç³{™èþÐ@þ¬) AMæüPyæþ E @̄þ² ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$°Mìü 
(Invigilator) C_a, ¯@þMæüÎ (duplicate) çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬¯@þ$ (“Mìü…¨ ç³{™èþÐ@þ¬) ™èþ¯@þ™ø ¡çÜ$Mö° Ððþâ¶ýÏÐ@þ^èþ$a¯@þ$. 
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13. Programming Calculators, Mathematical/Log Tables, Mobile Phones, Blue Tooth instruments or any 

other Electronic Devices will not be allowed into the Examination Hall. 

 {´÷“V>Ñ$…VŠü M>ÍMæü$ÅÌôýrÆŠÿÞ, Væü×ìý™èþ/ÌêVŠü sôýº$ÌŒýÞ, Ððþ¬O»ñýÌŒýÞ, º*Ï r*™Œþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ V>° Ìôý§é Gr$Ð@þ…sìý GË[M>t°MŠü 
ç³ÇMæüÆæÿÐ@þ¬Ë¯@þ$ ç³È„æü àË$ÌZ°Mìü A¯@þ$Ð@þ$†… è̂þºyæþ§æþ$. 

14. Candidates should stay in the Examination Hall till expiry of Full Time i.e. 2
2

1
 Hours. No candidate 

shall be allowed to leave the Hall in the middle of the examination under any circumstances. 

 ç³È„> àË$ÌZ A¿¶ýÅÆæÿ$¦Ë$ ç³È„æü ç³NÇ¢ AÄôý$Å Ð@þÆæÿMæü$ (2
2

1  Væü…rË$) E…yæþÐ@þÌñý¯@þ$. ç³È„æü Ð@þ$«§æþÅÌZ Gsìýt ç³ÇíÜ¦™èþ$ËÌZ¯@þ$ 
ºÄ¶ý$rMæü$ ç³…ç³ºyæþÆæÿ$.  

15. If any candidate attempts to use any means to cheat/copy etc., he/she is liable for prosecution and 

debarment.  

 H A¿¶ýÅÇ¦ AÆÿ¬¯é `sìý…VŠü/M>ï³ Ððþ¬§æþËVæü$ Mörtyé°Mìü {ç³Ä¶ý$†²…_¯@þrÏÆÿ¬™óþ ÐéÆæÿ$ AÀÄñý*VæüÐ@þ¬ Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ ºíßýçÙPÆæÿ×ýMæü$ 
Væü$Ç AÐ@þ#™éÆæÿ$. 

16. Rough work may be done on the last page of the Question Booklet only. It should not be done 

anywhere else. 

 Ææÿ‹œ Ð@þÆŠÿP¯@þ$ {ç³Ô¶ý² ç³{™èþ…ÌZ _Ð@þÇ õ³iÌZ Ð@þ*{™èþÐóþ$ ^óþÄ¶ý*Í. ÐóþÆóÿ GMæüPyé ó̂þÄ¶ý$Æ>§æþ$.  
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Section – I 

1. Scorpion venom contains toxins which are  

(1) Proteins 

(2) Vitamins 

(3) Cyanides 

(4) Alkalis 

2. Which of the following is used in glass 

industry ? 

(1) Sodium Chloride 

(2) Sodium Carbonate 

(3) Sodium Bicarbonate 

(4) Sodium Hydroxide 

3. Why does the sky appear blue ? 

(1) Absorption of light 

(2) Reflection of light 

(3) Scattering of light 

(4) Dispersion of light 

4. Article 14 of the Constitution which speaks 

about Equality before law applies  

(1) In deep space also 

(2) Within territory of India only 

(3) Both  on high seas and land 

(4) All the given answers are correct 

5. Which article of the Constitution grants 

protection from double jeopardy ? 

(1) Article 16 

(2) Article 21 

(3) Article 22 

(4) Article 20 

సెక్షన్ – I 

1. తేలు విషంలో ఉండే విష పదార్థా లు 

(1) ప్రో టీన్  లు 
(2) విటమిన్  లు 
(3) సయన ైడ్  లు 
(4) ఆలకలీలు 

2. క్రందివథనిలో దేనిని గథజు పరి్శ్రమలో 
ఉపయోగిస్థా రు ? 

(1) స్ర డియం కలో ర్ ైడ్ 

(2) స్ర డియం కథర్బొనేట్ 

(3) స్ర డియం బ ైకథర్బొనేట్ 

(4) స్ర డియం హ ైడాో క ైైడ్ 

3. ఆకథశ్ం నీలంగథ ఎందుకు కనిపిసుా ంది ? 

(1) కథంతి శోషణం వలో 

(2) కథంతి పర్థవరానం వలో 

(3) కథంతి పరి్క్షేపణం వలో 

(4) కథంతి విక్షేపణం వలో 

4. చటటం ముందు సమానత్వం గురి్ంచి చెపపే 
ర్థజ్యంగపు అధికరణం 14 ఎకకడ వరాి్సుా ంది ? 

(1) అంత్ర్ిక్షంలో కూడా 
(2) భారత్ భూభాగంలో మాత్ోమే 
(3) ఘన సముదోం, అలాగే భూమి మీద 

(4) ఇచిిన సమాధానాలనీీ సర్ ైనవి 

5. ర్థజ్యంగం లోని ఏ అధికరణం ఒకే నేర్థనిక్ 
ర్ ండు  మారుో  శిక్ష నుండి రక్షణ కల్పేసుా ంది ? 

(1) అధికరణం 16 

(2) అధికరణం 21 

(3) అధికరణం 22 

(4) అధికరణం 20 
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6. Which of the following statements is/are true ? 

A. Indian Union is Federal. 

B. In India the balance of power is towards 

the  Federation. 

C. India is a Quasi-federation. 

D. India is a Union with no Federal features. 

(1) B and C 

(2) A and B 

(3) C only 

(4) D only  

7. Which article of the Constitution speaks about 

duty of the State to raise the level of nutrition 

and standard of living and to improve public 

health ? 

(1) Article 46 

(2) Article 47 

(3) Article 48 

(4) Article 45 

8. How many members are there from Lok Sabha 

and Rajya Sabha (in that order) in the Joint 

Committee on Offices of Profit ? 

(1) 15, 10 

(2) 10, 10 

(3) 10, 5 

(4) 5, 5 

9. In the awards given at 20th e-Governance 

Conference held at Visakhapatnam, who won 

the sectoral award for digital transformation 

towards transforming India ? 

(1) NITI Aayog for Citizen Centric Serivce 

(2) Andhra Pradesh for CORE 

(3) MietY for MyGov 

(4) Madhya Pradesh for State Pension Portal 

6. క్రందివథనిలో ఏది సర్ ైనది : 
A. భారత్ యూనియన్ ఒక ఫెడరల్ వయవసా. 
B. భారత్ లో అధికథర సంత్ులనం సమాఖ్య 

వ ైపు ఉంట ంద.ి 
C. భారత్ ఒక ప్థక్షిక సమాఖ్య. 
D. భారత్ సమాఖ్య లక్షణాలు లేని ఒక 

యూనియన్. 
(1) B మరి్యు C 
(2) A మరి్యు B 
(3) C మాత్ోమే 
(4) D మాత్ోమే 

7. ప్ౌష్ిటక స్థా యిని, జీవన స్థా యిని పెంచడం 
మరి్యు పోజ్ర్ోగథయనిీ మెరుగుపరచడం 
ర్థజయపు బాధ్యత్ అని ర్థజ్యంగంలోని ఏ 
అధికరణం చెపుత్ుంది ? 

(1) అధికరణం 46 
(2) అధికరణం 47 
(3) అధికరణం 48 
(4) అధికరణం 45 

8. లాభదాయక పదవులపెై సంయుకా 
ప్థరోమెంటరీ్ కమిటీలో లోక్ సభ, ర్థజయసభల 
నుండి ఎంత్మంది సభుయలు (అదే వరుసలో) 
ఉంటారు ? 

(1) 15, 10 

(2) 10, 10 

(3) 10, 5 

(4) 5, 5 

9. విశథఖ్పటీంలో నిరవహ ంచిన 20వ  
ఇ–గవర్ ీన్ై కథనఫర్ న్ై లో ఇచిిన 
పురస్థకర్థలలో ‘‘భారత్ పరి్వరాన కలసం  
డిజిటల్ పరి్వరాన’’ విభాగములో 
పురస్థకర్థనిీ గ లుచుకునీది ఎవరు ? 

(1) ప్ౌర కేందిోత్ సపవ కలసం నీతి అయోగ్ 
(2) CORE కలసం ఆంధ్ో పోదేశ్ 
(3) MyGov కలసం MietY 
(4) ర్థషట ర పెనషన్ ప్ర రటల్ కలసం మధ్యపోదేశ్ 
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10. Which of the following is one of the features of 

e-sampark ? 

(1) Online filing of Income Tax Returns 

(2) Grievance redressal portal of 

Government of India 

(3) Tourism portal of Government of India 

(4) Sending of  informational and public 

service messages to citizens through  

e-mail/SMS 

11. In 2016, in the case of Youth Bar Association 

of India (Yuva Nyavaadula Sangham), the 

Supreme Court delivered a judgement that 

except in certain sensitive matters, in all cases 

copies of FIRs shall be 

(1) Handed over to the person and  relatives 

within 24 hours of registration 

(2) Uploaded to the police website/State 

website within 24 hours of registration 

(3) Filed in the Court within 24 hours of 

registration 

(4) Should not be revealed without the 

permission of the Court    

 

12. Match the following Five Year Plans with the 

actual growth rates achieved : 

Five Year Plan Actual Growth rate 

I. First  Plan A. 7.7% 

II. Fourth Plan B. 6.68% 

III. Eighth Plan C. 3.6% 

IV. Tenth Plan D. 2.05% 

(1) I – C,  II – D,  III – B,  IV – A 

(2) I – D,  II – C,  III – B,  IV – A 

(3) I – D,  II – C,  III – A,  IV – B 

(4) I – C,  II – A,  III – D,  IV – B 

10. క్రందివథనిలో ఏది ఇ–సంపర్కక యొకక ఒక 
సదుప్థయం 

(1) ఆన్ ల ైన్ లో ఆదాయపనుీ రి్టర్కీ  ల 
దాఖ్లు 

(2) భారత్ పోభుత్వ ఫిర్థయదుల పరి్ష్థకర 
ప్ర రటల్ 

(3) భారత్ పోభుత్వ పర్థయటక ప్ర రటల్ 
(4) ఇ–మెయిల్/SMS దావర్థ ప్ౌరులకు 

సమాచార సంబంధిత్, పోజ్ సపవ 
సంబంధిత్ సందేశథలను పంపడం 

11. యువ నాయయవథదుల సంఘపు కేసులో 
2016లో అత్ుయనీత్ నాయయస్థా నం త్న  
తీరుేలో కొనిీ సునిీత్మెైన విషయాలోో  
త్పిేంచి మిగిల్పన అనిీ కేసులలో FIR 
కథపీలను ఏమి చేయాలని పపర్బకనీది ? 

(1) రి్జిసటర్క చేసిన 24 గంటల లోపు వయక్ాక్ 
కథని, బంధ్ువులకు కథని అందజేయాల్ప 

(2) రి్జిసటర్క చేసిన 24 గంటల లోపు ప్ర లీస్ 
వ బ్ సెైట్/ర్థషట ర వ బ్ సెైట్ లో ఉంచాల్ప 

(3) రి్జిసటర్క చేసిన 24 గంటల లోపు కలర్కట లో 
ఫెైల్ చేయాల్ప 

(4) కలరుట  అనుమతి లేనిదే ఎవరి్క్ 
చూపకూడదు/తెల్పయపరచకూడదు 

12. క్రంద ఇచిిన పంచవరష పోణాళికలను వథట ి
యదారా అభివృదిి  ర్ేటోతో జత్ చేయండి : 

పంచ వరష పణోాళిక యదారా అభివృదిి  ర్టే  
I. మొదటి పోణాళిక A.     7.7% 

II. నాలుగవ పోణాళిక B.     6.68% 

III. ఎనిమిదవ పోణాళిక C.     3.6% 

IV. పదవ పోణాళిక D.     2.05% 

(1) I – C,  II – D,  III – B,  IV – A 

(2) I – D,  II – C,  III – B,  IV – A 

(3) I – D,  II – C,  III – A,  IV – B 

(4) I – C,  II – A,  III – D,  IV – B 
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13. As per the monitorable targets of the 12th Five 

Year Plan, what is the targeted percentage of 

reduction of head count ratio of consumption 

poverty over the preceding estimates ? 

(1) 30% 

(2) 20% 

(3) 10% 

(4) 5% 

14. What is the target recommended by the 

Fourteenth Finance Commission for the 

combined debt of States and Centre as 

percentage of GDP ? 

(1) 32% 

(2) 42% 

(3) 52% 

(4) 62% 

15. The Arogya Raksha Scheme of Andhra 

Pradesh Government is for 

(1) People below poverty line 

(2) People above poverty line 

(3) Poorest of the poor 

(4) There is no link with income 

16. The second major crop of cultivation in 

Andhra Pradesh in terms of share in  gross 

value addition  (GVA) is 

(1) Tobacco 

(2) Maize 

(3) Cotton 

(4) Sugarcane 

17. What is the proposed GST rate on sugar ? 

(1) Nil 

(2) 5% 

(3) 10% 

(4) 18% 

13. 12వ పంచవరష పోణాళిక పరయవేక్షక లక్షయయల 
పోకథరము, వినియోగ ఆధార దారి్దోయమును 
కొల్పచే త్లగణన నిషేతాి లో (head count ratio 

of consumption poverty)   క్రందటి అంచనాల 
కంటే ఎంత్ శథత్ం త్గగవల నని లక్షయము ? 

(1) 30% 

(2) 20% 

(3) 10% 

(4) 5% 

14. కేందో, ర్థష్థట ర ల రుణము మొతా్ము కల్పపి సూా ల 
జ్తీయోత్ేతాిలో ఎంత్ శథత్ం లోపు ఉండాలని 
14వ ఆరిి్క సంఘం సిఫథరుై చేసింది ? 

(1) 32% 

(2) 42% 

(3) 52% 

(4) 62% 

15. ఆంధ్ో పోదేశ్ పోభుత్వపు ఆర్ోగయ రక్షయ పధ్కం 
ఎవరి్క్ ఉదేే శించినది ? 

(1) దారి్దోయ రే్ఖ్కు దిగువన ఉనీవథర్ిక్ 
(2) దారి్దోయ రే్ఖ్కు ఎగువన ఉనీవథర్ిక్ 
(3) కడు నిరుపపదలకు 
(4) ఆదాయంలో సంబంధ్ం లేదు 

16. సూా ల విలువ పెంపు/వృదిిలో (GVA) వథటా 
పోకథరం ఆంధ్ో పోదేశ్ లో ర్ ండవ పోధాన పంట 
ఏది ? 

(1) ప్ొ గథకు 
(2) మొకకజొనీ 
(3) పతాి 
(4) చెరకు 

17. పంచదార పెై పోతిప్థదిత్ వసుా  సపవల పనుీ 
రే్ట  ఎంత్ ? 

(1) ఏమీలేదు 
(2) 5% 

(3) 10% 

(4) 18% 



OWSA/555 ( 8 )  A  

18. Who is the present Director of FBI ? 

(1) James Comey 

(2) Robert Mueller 

(3) Christopher Wray 

(4) Andrew McCabe 

19. Recently, in which Indian’s case did the 

International Court of Justice stay the death 

sentence awarded by a Pakistan Court ? 

(1) Kulbhushan Jadhav 

(2) Sarabjit Singh 

(3) Ravinder Mhatre 

(4) Kanwaljit Singh 

20. Which is the heaviest rocket launched by 

ISRO till date ? 

(1) GSLV Mark II D4 

(2) GSLV Mark I D5 

(3) GSLV Mark III D2 

(4) GSLV Mark III D1 

21. On what date in 2017 are next elections for the 

post of President of India going to be held ? 

(1) 7th July 

(2) 17th July 

(3) 27th July 

(4) 7th August 

22. In which city did the Prime Minister attend 

the 350th birth anniversary of Guru Gobind 

Singh in  2017 ? 

(1) Nanded 

(2) Amritsar 

(3) Patna 

(4) Anandpur Sahib 

18. ఎఫ్.బి.ఐ.  పోసుా త్ డెైర్ కటర్క ఎవరు ? 

(1) జేమ్సై కథమీ 
(2) ర్థబర్కట ములోర్క 
(3) క్రసటఫర్క ర్ే 
(4) ఆండూో  మెక్ కథబే 

19. ఇటీవల ఏ భారతీయుడిక్ ప్థక్స్థా న్ 
నాయయస్థా నము విధించిన మరణశిక్షను 
అంత్ర్థా తీయ నాయయస్థా నం నిలుపుదల 
చేసింది ? 

(1) కుల్ భూషణ్ యాదవ్ 
(2) సరభజిత్ సింగ్ 
(3) రవందర్క మాతేో 
(4) కనవలా్పత్ సింగ్ 

20. ఇపేటి వరకు ISRO పయోోగించిన అత్యంత్ 
బరువ ైన ర్థక ట్ ఏది ? 

(1) GSLV మార్కక II D4 
(2) GSLV మార్కక I D5 

(3) GSLV మార్కక III D2 

(4) GSLV మార్కక III D1 

21. 2017 లో ఏ తేదనీ ర్థబో యిే భారత్ ర్థషట రపతి 
పదవి కలసం ఎనిీకలు నిరవహ ంచనునాీరు ? 

(1) 7 జుల ై 
(2) 17 జుల ై 
(3) 27 జుల ై 
(4) 7 ఆగస్ట  

22. 2017 లో ఏ నగరంలో పోధానమంతిో గురు 
గోవింద్ సింగ్ 350వ జయంతి ఉత్ైవ 
కథరయకరమానిక్ హాజరయాయరు ? 

(1) నాందేడ్ 
(2) అమృత్ సర్క 
(3) ప్థటాీ 
(4) ఆనంద్ పూర్క స్థహ బ్ 
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23. What is the name of the Vice President of 

Suriname who attended Pravasa Bharatiya 

Diwas in Bengaluru in January ? 

(1) Pravind Jugnath 

(2) Ashwin Adhin 

(3) Keith Vaz 

(4) Praveen Jaypaul 

 

24. Which film got maximum Oscar Awards in the 

89th Academy Awards function ? 

(1) Moonlight 

(2) The Jungle Book 

(3) The Salesman 

(4) La La Land 

 

25. Who is appointed as the Chairman of Cauvery 

Water Disputes Tribunal ? 

(1) Justice Abhay Manohar Sapre 

(2) Justice Brijesh Kumar 

(3) Justice Swatantar Kumar 

(4) Justice Balbir Singh Chauhan 

 

26. Which of the following Governments issued a 

guest control order with effect from 01/04/2017 

restricting number of guests at a wedding ? 

(1) Maharashtra 

(2) Rajasthan 

(3) Haryana 

(4) Jammu & Kashmir 

23. జనవరి్లో బ ంగుళూరులో పోవథస భారతీయ 
దివస్ కు హాజర్ ైన సురి్నామ్స ఉప్థధ్యక్షుడి 
పపరు ఏమిటి ? 

(1) పోవింద్ జగ్ నాథ్ 

(2) అశివన్ ఆధిన్ 

(3) కీత్ వథజ్ 

(4) పోవణ్ జ ైప్థల్ 

24. 89వ అకథడమీ పురస్థకర్థల కథరయకరమంలో ఏ 
చలనచిత్ోం అత్యధిక ఆస్థకర్క అవథర్్క లు 
గ లుచుకుంది ? 

(1) మూన్ ల ైట్ 

(2) ది జంగిల్ బుక్ 

(3) ది సపల్ై మన్ 

(4) లా లా లాయండ్ 

25. కథవేరి్ జల వివథదాల టిోబుయనల్ కు ఛెైరమన్ గథ 
ఎవరు నియమిత్ులయాయరు ? 

(1) జసిటస్ అభయ్ మనోహర్క సపపో 
(2) జసిటస్ బిోజేష్ కుమార్క 

(3) జసిటస్ సవత్ంత్ర్క కుమార్క 

(4) జసిటస్ బలీొర్క సింగ్ చౌహాన్ 

26. క్రందివథనిలో ఏ పోభుత్వం పెళోిళోకు హాజరయిేయ 
అతిధ్ుల సంఖ్యను పరి్మిత్ం చేసూా  
01/04/2017 నుండి అమలులోక్ వచేి విధ్ంగథ 
అతిధి నియంత్ోణ ఆదేశథలను జ్రీ్ చేసింది ? 

(1) మహార్థషట ర  
(2) ర్థజస్థా న్ 

(3) హర్థయనా 
(4) జముమ & కథశ్మమర్క 
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27. Which of the following cricketers was awarded 

the Sir Garfield Sobers Trophy as ICC Test 

Cricketer of the Year, 2016 ? 

(1) Ravindra Jadeja 

(2) Ravichandran Ashwin 

(3) Virat Kohli 

(4) Mahendra Singh Dhoni 

28. Which of the following is prohibited by the 

Mental Healthcare Bill, 2016 ? 

(1) Advance Directives 

(2) Suicide 

(3) Access to medical records 

(4) Electro Convulsive Therapy for minors 

29. Under My Ituka  –  My Amaravathi 

programme, what is the cost per brick to be 

met by donors ? 

(1) < 100 

(2) < 50 

(3) < 20 

(4) < 10 

30. While discharging his functions under  

Section 8(3) of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, the Governor has to 

consult  

(1) Council of Ministers of State of Andhra 

Pradesh 

(2) Council of Ministers of State of 

Telangana 

(3) Union Government 

(4) Acts independently without any 

consultation 

27. క్రందవథర్ిలో ఏ క్రక ట్ కీరడాకథరుడిక్ 2016 
సంవత్ైరపు ICC టెస్ట  క్రక టర్క గథ సర్క గథర్కఫీల్్ 
స్ర బర్కై టాో ఫీని బహుకరి్ంచారు ? 

(1) రవందో జడేజ్ 
(2) రవిచందోన్ అశివన్ 

(3) విర్థట్ కలహలో  
(4) మహ ందర్క సింగ్ ధోని 

28. క్రందివథనిలో దేనిని మానసిక ఆర్ోగయ బిలుో , 
2016 నిష్పధించింది ? 

(1) ముందసుా  ఆదేశథలు 
(2) ఆత్మహత్య 
(3) వ ైదయ రి్కథరు్ ల అందుబాట  
(4) మెైనర్క లకు ఎలకలటో  కనవలషన్ థెరపీ 

29. నా ఇట క – నా అమర్థవతి కథరయకరమం క్ంద 
ఒక ఇట కకు దాత్లు చెలో్పంచవలసిన మొతా్ం 
ఎంత్ ? 

(1) < 100 

(2) < 50 

(3) < 20 

(4) < 10 

30. ఆంధ్ో పోదేశ్ పునర్క వయవసీా కరణ చటటం లోని 
పరి్చేేదం 8(3) క్ంద త్న బాధ్యత్లను 
నిరవరాి్ంచేటపుేడు గవరీర్క ఎవరి్ని 
సంపోదిస్థా రు ? 

(1) ఆంధ్ో పోదేశ్ ర్థషట ర మంతిో మండల్ప 

(2) తెలంగథణ ర్థషట ర మంతిో మండల్ప 

(3) కేందో పోభుత్వం 

(4) ఎవరి్ని సంపోదించకుండా సవత్ంత్ోంగథ 
వయవహర్ిస్థా రు 
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31. The report of Sivaramakrishnan Committee 

constituted by the Union Government to find 

out a new capital for Andhra Pradesh  

(1) Made a firm proposal for a new capital 

city 

(2) Suggested some loose options 

(3) Did not make any suggestions 

(4) Worked out the finances required for 

capital 

 

32. Why is asset division on the basis of 

geographical location, disadvantageous and 

unfair to the State of  Andhra Pradesh ? 

(1) Andhra Pradesh is not big in area but 

population is more. 

(2) The assets were inherited by Andhra 

State from Madras State. 

(3) The assets in Andhra Pradesh are 

highly prone to destruction. 

(4) Major economic assets built in the 

united State are located in Hyderabad. 

 

33. Which of the following organizations is not 

considered by the Andhra Pradesh 

Reorganization Act as part of reorganization ? 

(1) Andhra Pradesh Public Service 

Commission 

(2) Hindi Academy 

(3) Andhra Pradesh State Information 

Commission 

(4) Telugu Academy 

31. ఆంధ్ో పోదేశ్ కు నూత్న ర్థజధానిని 
గుర్ిాంచడానిక్ కేందో పోభుత్వం ఏర్థేట  చేసిన 
శివర్థమకృషణన్ కమిటీ నివేదిక 

(1) నూత్న ర్థజధాని నగరం గురి్ంచి 
సేషటమెైన  పోతిప్థదన చసేింది 

(2) కొనిీ అసేషట పోతిప్థదనలు చేసింది 
(3) ఎలాంటి సిఫథరుైలు చేయలేదు 
(4) ర్థజధాని నిర్థమణానిక్ అవసరమెైన 

ఖ్రుిను ల కక కటిటంది 

32. భౌగోళిక స్థా నం ఆధారంగథ ఆసుా ల పంపకం 
ఆంధ్ో పోదేశ్ ర్థష్థట ర నిక్ నషటదాయకం, 
అనాయయం ఎందుకు అవుత్ుంది ? 

(1) ఆంధ్ో పోదేశ్ ర్థషట ర విసీా రణం ఎకుకవ 
కథకప్ర యినా జనాభా మాత్ోం అధికం. 

(2) ఆంధ్ో ర్థషట రము ప్ొ ందిన ఆసుా లు మదాో స్ 
ర్థషట రం నుండి వచిినవే. 

(3) ఆంధ్ో పోదేశ్ లోని ఆసుా లు నాశ్నమయిేయ 
పోమాదం ఎకుకవ. 

(4) సంయుకా ర్థషట రం లో నిరి్మంచిన 
ఆసుా లలో ఎకుకవ భాగం హ ైదార్థబాద్ 
లో ఉనాీయి. 

33. క్రందివథనిలో ఏ సంసాను ఆంధ్ో పోదేశ్ 
పునరవయవసీా కరణ చటటం పునరవయవసీా కరణలో 
భాగంగథ పరి్గణ ంచలేదు ? 

(1) ఆంధ్ో పోదేశ్ పబోిక్ సరీ్వస్ కమిషన్ 

(2) హ ందీ అకథడమీ 

(3) ఆంధ్ో పోదేశ్ ర్థషట ర సమాచార కమిషన్ 

(4) తెలుగు అకథడమీ 
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34. The 10th Schedule of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014 contains a list of 

(1) Corporations 

(2) Heritage Buildings 

(3) Financial Assets 

(4) Training Institutes/Centers 

 

35. Which of the following States of India has the 

highest installed capacity of solar power ? 

(1) Rajasthan 

(2) Tamil Nadu 

(3) Gujarat 

(4) Andhra Pradesh 

 

36. In which year was ‘‘Project Elephant” 

launched in India ? 

(1) 1992 

(2) 1993 

(3) 1994 

(4) 1995 

 

37. Which is the largest tiger reserve in India in 

terms of area ? 

(1) Kanha Tiger Reserve 

(2) Bandhavgarh Tiger Reserve 

(3) Nagarjunasagar – Srisailam Tiger 

Reserve 

(4) The Sunderbans Tiger Reserve 

34. ఆంధ్ో పోదేశ్ పునరవయవసీా కరణ చటటం, 2014 
లోని 10వ ష్ెడూయల్ వేటి జ్బితా 
కల్పగిఉంట ంది ? 

(1) కథర్బేరే్షన్ లు 
(2) వథరసత్వ భవనాలు 
(3) ఆరిి్క ఆసుా లు 
(4) శిక్షణ సంసాలు/కేందాో లు 

35. క్రంద పపర్బకనీ ఏ ర్థషట రంలో భారత్ లోని 
అత్యధిక స్థా పిత్ స్ౌర శ్కా్ స్థమరియము  
ఉనీద ి? 

(1) ర్థజస్థా న్ 

(2) త్మిళ్ నాడు 
(3) గుజర్థత్ 

(4) ఆంధ్ో పోదేశ్ 

36. ఏ సంవత్ైరం భారత్  లో ‘‘ప్థోజక్ట ఎల్పఫెంట్’’ను 
ప్థోరంభించారు ? 

(1) 1992 

(2) 1993 

(3) 1994 

(4) 1995 

37. విసీా రణం దృష్థట య భారత్ లో అతిపెదే పులుల 
అభయారణయం ఏది ? 

(1) కథనాా  పులుల అభయారణయం 

(2) బాంధ్వ్ గఢ్ పులుల అభయారణయం 

(3) నాగథరుా నస్థగర్క – శ్మరశ ైలం పులుల 
అభయారణయం 

(4) సుందర్క బన్  పులుల అభయారణయం 
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38. In India who is the authority to grant 

approval for use of forest land for non-forest 

purposes ? 

(1) District  Collector 

(2) State Government of the concerned 

State 

(3) Union Ministry for Environment and 

Forests 

(4) Forest Survey of India 

 

39. Which genetically engineered crop is recently 

cleared by GEAC as safe for human 

consumption ? 

(1) Brinjal 

(2) Rice 

(3) Chickpea 

(4) Mustard 

 

40. Global warming would make the Indian 

Monsoon 

(1) Devastating and unpredictable 

(2) Good and predictable 

(3) No change would be seen 

(4) It is too early to predict 

 

41. Over which of the following regions is the 

major ozone hole of the Earth ? 

(1) Arctic region 

(2) Antarctica 

(3) Equatorial region 

(4) North America 

38. భారత్ లో అటవ భూమిని అటవయిేత్ర 
పోయోజనాలకలసం ఉపయోగించాలంటే ఎవరు 
అనుమతి ఇవథవల్ప ? 

(1) జిలాో  కల కటర్క 

(2) సంబంధిత్ ర్థషట ర పోభుత్వం 

(3) పర్థయవరణం మరి్యు అడవుల కేందో 
మంతిోత్వ శథఖ్ 

(4) భారత్ అటవ సరే్వ సంసా 

39. ఏ జనుయ మారి్ేడి పంట మానవులు 
ఆహారంగథ తీసుకలవదానిక్ సురక్షిత్మెైనదేనని 
GEAC ఇటీవల సేషటం చసేింది ? 

(1) వంకథయ 

(2) వరి్ 

(3) శ్నగలు 
(4) ఆవథలు 

40. భూతాపం వలో భారత్ లో ఋత్ుపవనాలు 

(1) విధ్వంసము సృష్ిటస్థా యి మరి్యు 
ముందసుా  సూచనకు అందవు 

(2) బాగుంటాయి మరి్యు ముందసుా  
సూచన పోకథరమే ఉంటాయి 

(3) ఏ మారుే ఉండదు 
(4) ఊహ ంచడం అపుేడే స్థధ్యం కథదు 

41. భూమిపెై ఓజోన్ ప్ొ రకు అతి పెదే రంధ్ోం ఏ 
ప్థోంత్ంలో  ఏరేడింది ? 

(1) ఆరి్కటిక్ ప్థోంత్ం 

(2) అంటారి్కటిక్ ప్థోంత్ం 

(3) భూమధ్య రే్ఖ్ా ప్థోంత్ం 

(4) ఉతా్ర అమేరి్కథ 
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42. What should an ideal  contingency plan for 

disaster management contain, for 
implementation by people ? 

(1) A scientific method with technical 

details 

(2) A computer model with series of flow 

diagrams 

(3) Simple language with basic information 

and steps to be taken 

(4) People may be allowed to design their 

own plans when disaster strikes 

 

43. When there is likelihood that lightning would 

strike 

(1) People should run away as far as 

possible 

(2) People should stand still where they are 

(3) People should take shelter under big 

trees 

(4) People should not stand under trees 

 

44. Which is the central nodal ministry for 

management of epidemics ? 

(1) Ministry of Health and Family Welfare 

(2) Ministry of Water Resources 

(3) Department of Biotechnology 

(4) Department of Science and Technology 

 

45. Which of the following is a man-made factor 

for landslides to occur ? 

(1) Engineered Construction 

(2) Land use pattern 

(3) Steep slope 

(4) Seismic Survey 

42. విపత్ుా  నిరవహణలో పోజలు అమలు చేయ 
గల్పగే ఒక ఆధ్రశ ఆకసిమక పోణాళికలో ఏమి 
ఉండాల్ప ? 

(1) స్థంకేతిక వివరణతో కూడిన ఒక 
శథసీా యీ పదితి 

(2) ఫ్రో  పటములతో కూడిన ఒక కంపూయటర్క 
నమూనా 

(3) సరళమెైన భాషలో ఉండి ప్థోధ్మిక 
సమాచారము మరి్యు దశ్ల వథర్ిగథ 
చేయవలసిన పనులు ఉండాల్ప 

(4) విపత్ుా  సంభవించినపుేడు పోజలు 
త్మకు తామే పోణాళిక వేసుకొనే 
అవకథశ్ం కల్పేంచాల్ప 

43. పిడుగు ప్థట  సంభవిసుా ందని అనుమానం 
ఉనీపుేడు ? 

(1) వల ైనంత్ దూరంగథ పరి్గ తాా ల్ప 
(2) ఎకకడ వుంటే అకకడే ఉండాల్ప 
(3) చెటో క్రంద రక్షణ తీసుకలవథల్ప 
(4) చెటో క్రంద నిలబడర్థదు 

44. అంట వథయధ్ుల నిరవహణకు కేందో నోడల్ 
మంతిోత్వ శథఖ్ ఏది ? 

(1) ఆర్ోగయ మరి్యు కుట ంబ సంక్షేమ శథఖ్ 
(2) నీటి వనరుల శథఖ్ 
(3) జీవ స్థంకేతిక విభాగము 
(4) శథసా ీమరి్యు స్థంకేతిక విభాగము 

45. మటిట  పెళళలు మరి్యు కొండ చరి్యలు విరి్గి 
పడడానిక్, మానవ కథరకము ఏది ? 

(1) స్థంకేతికముగథ చేసిన నిర్థమణము 
(2) భూ వినియోగ విధానము 
(3) నిటార్ ైన వథలు 
(4) భూకంప సరే్వ 
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46. Which of the following buildings would be 

likely to suffer less damage during an 

earthquake ? 

(1) Building with big halls and few pillars 

(2) RCC Building with long  windows and 

openings at the edge of pillars 

(3) RCC Building with small windows and 

openings away from the pillars 

(4) The structure of the building does not 

matter 

 

47. The Super Cyclone which slammed Orissa in 

1999 was with an approximate wind speed of  

(1) 60 to 100 kmph 

(2) 110 to 170 kmph 

(3) 180 to 250 kmph 

(4) 270 to 300 kmph 

 

48. If Alleviate is to Aggravate, then Elastic is to  

(1) Malleable 

(2) Rigid 

(3) Soft 

(4) Drastic 

 

49. Find the odd one out. 

(1) Quartz 

(2) Diamond 

(3) Ruby 

(4) Pearl 

46. భూకంపము సంభవించినపుేడు ఈ క్రంది 
కటటడములకు హాని కల్పగే అవకథశ్ం త్కుకవ ? 

(1) పెదే పెదే హాళళళ మరి్యు త్కుకవ 
సాంభములు వునీ కటటడములకు 

(2) ప్ొ డవ ైన/పెదే క్టికీలు మరి్యు గోడలో 
ఖ్ాళీలు సాంభములకు దగగరగథ వునీ 
RCC కటటడము 

(3) చినీ క్టికీలు మరి్యు గోడలో ఖ్ాళీలు 
సాంభములకు దూరముగథ వునీ RCC 
కటటడము 

(4) నిర్థమణ ఆకృతితో సంబంధ్ము లేదు 

47. 1999లో ఒరి్స్థైను అత్లాకుత్లము చేసిన 
తీవో త్ుఫథను షుమారుగథ ఎంత్ వేగంతో 
వచిింది? 

(1) గంటకు 60 to 100 క్మీ 

(2) గంటకు 110 to 170 క్మీ 

(3) గంటకు 180 to 250 క్మీ 

(4) గంటకు 270 to 300 క్మీ 

48. Alleviate, Aggravate క్ అయితే Elastic దేనిక్ 
అవుత్ుంది? 

(1) Malleable 

(2) Rigid 

(3) Soft 

(4) Drastic 

49. క్రంది వథటిలో సరి్ప్ర లని దానిని గుర్ిాంచండి ? 

(1) కథవర్కజ్ 
(2) డెైమండ్ 

(3) రూబీ 

(4) ముత్యము 
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50. Find the next letter in the series :  

A, D, H, M, ? 

(1) Q 

(2) R 

(3) S 

(4) T 

51. Find the next number in the series :  

10, 21, 43, 87, ? 

(1) 175 

(2) 174 

(3) 177 

(4) 178 

52. Find the next diagram.  

 

 

53. Find the mean, median and mode of the 

following numbers in that order : 

 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 2  

(1) 3, 3.5, 4 

(2) 3.3, 3.3, 3 

(3) 3.3, 3.5, 4 

(4) 3, 3.3, 3 

50. ఇచిిన అక్షర్థల వరుసలో త్రువథతి దానిని 
గుర్ిాంచండి : A, D, H, M, ? 
(1) Q 

(2) R 

(3) S 

(4) T 

51. ఇచిిన అంక ల వరుసలో త్రువథతి దానిని 
గుర్ిాంచండి : 10, 21, 43, 87, ? 

(1) 175 

(2) 174 

(3) 177 

(4) 178 

52. త్రువథత్ వచేి బొ మమని గుర్ిాంచండి ? 

 

 

53. క్రంది సంఖ్యల అంక మధ్యమము, 
మధ్యగత్ము మరి్యు బాహుళకము, అదే 
వరుసలో గురాి్ంచండి ? 

1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 2   

(1) 3, 3.5, 4 

(2) 3.3, 3.3, 3  

(3) 3.3, 3.5, 4 

(4) 3, 3.3, 3 
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54. Ramu and Damu are friends. Ramu’s father’s 

father is Hemu and Damu’s father’s mother is 

Durga. Hemu and Durga are brother and 

sister. Dilip is Durga’s only son and Radha is 

Hemu’s daughter. Dilip and Radha are 

married.  What is Damu to Dilip ? 

(1) Nephew 

(2) Cousin 

(3) Son-in-law 

(4) Son 

 

 

55. Raghu is standing at a Bus Stop. He comes to 

know that the buses would not run on that 

day. He walks straight towards east for  

5 kilometres and then turns north by taking 

left turn and walks 3 kilometres on the bank 

of a canal.  Thereafter, he takes a right turn 

and walks 100 metres to cross a bridge and 

another 400 metres straight on the road. Then 

he takes another right  turn and walks 

straight 3 kilometres to reach his home. How 

far is he now from the Bus Stop on a straight 

line ? 

(1) 5.1 km 

(2) 5.5 km 

(3) 5.4 km 

(4) 11.5 km 

54. ర్థము మరి్యు దాము సపీహ త్ులు. ర్థము 
యొకక త్ండిో గథరి్ త్ండిో హ మూ. దాము 
యొకక త్ండిో గథర్ి త్లో్ప దురగ. హ మూ 
మరి్యు దురగ , సహో దరుడు మరి్యు 
సహో దరి్ అవుతారు. దిలీప్ దురగకు ఒకకడే 
కొడుకు. ర్థధ్, హ మూ యొకక కూత్ురు. 
దిలీప్ మరి్యు ర్థధ్ భార్థయభరాలు. దాము, 
దిలీప్ కు ఏమవుతాడు ? 

(1) మేనలుో డు 
(2) కజిన్ 

(3) అలుో డు 
(4) కొడుకు 
 

55. రఘు బస్ స్థట ప్ వదే ఉనాీడు. బసుైలు ఆ 
ర్ోజు నడవటం లేదని అత్నిక్ తెల్పసింది. 
అత్ను త్ూరుే దిశ్గథ తినీగథ 5 క్లోమీటరుో  
నడచి, ఎడమ పకకకు తిరి్గి, ఉతా్రంగథ  
3 క్లోమీటరుో  ఒక కథలువ ఒడు్ న నడిచాడు. 
త్రువథత్ కుడి వ ైపుకు తిరి్గి, 100 మీటరుో  
ఉనీ వంతెన దాటి, అదే ర్ోడు్ లో 400 మీటరుో  
ముందుకు వ ళ్ళళడు. అకకడ మరలా కుడి 
వ ైపుకు తిరి్గి 3 క్లోమీటరుో  తినీగథ నడచి 
ఇంటిక్ చేర్థడు. ఇపుేడు అత్ను బస్ స్థట ప్ 
వదేనుండి ఇంటిక్ సరళ రే్ఖ్పెై ఎంత్ దూరంలో 
ఉనాీడు ? 

(1) 5.1 క్.మీ. 
(2) 5.5 క్.మీ. 
(3) 5.4 క్.మీ. 
(4) 11.5 క్.మీ. 
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56. If “(’’ is addition,   “)” is subtraction,   “*” is 

division and “+” is multiplication, then 

107(17)14+12*2 equals 

(1) 64 

(2) 44 

(3) 660 

(4) 665 

 

 

57. Find the mode/modes of the following data : 

 

Marks No. of Students 

50 10 

60 20 

70 40 

80 20 

90 5 

99 10 

 

(1) 60, 70, 80 

(2) 60, 80 

(3) 70 

(4) 75 

56. “(’’  కూడిక,   “)’’ తీసివేత్,   “*’’ భాగథహారము  
మరి్యు  “+’’ గుణకము లకు చిహాీల ైతే, 
అపుేడు 107(17)14+12*2 ఎంత్ ? 

(1) 64 

(2) 44 

(3) 660 

(4) 665 

 

 

 

57. క్రంది దతాా ంశ్ముల బాహుళకము(లు) 
కనుగబనండి ? 

మారుకలు విదాయరుి ల సంఖ్య 
50 10 

60 20 

70 40 

80 20 

90 5 

99 10 

(1) 60, 70, 80 

(2) 60, 80 

(3) 70 

(4) 75 
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58. Which of the following are the youngest 

mountains ? 

(1) Western Ghats 

(2) Himalayas 

(3) Eastern Ghats 

(4) Vindhyas 

59. The forests in Andhra Pradesh are mainly 

(1) Tropical Thorny Forests 

(2) Tropical Evergreen Forests 

(3) Tropical Deciduous Forests 

(4) Montane Forests 

60. Where does the river Penna meet the Bay of 

Bengal ? 

(1) Utukuru in Nellore district 

(2) Krishnapatnam in Nellore district 

(3) Kothapatnam in Prakasam district 

(4) Through Pulicat Lake 

61. Silent Valley in Kerala is home  for the largest 

population of 

(1) Leopards 

(2) Bisons 

(3) Lion-tailed Macaques 

(4) Hornbills 

62. Deccan Plateau is formed mainly from 

(1) Sedimentary rocks 

(2) Sand stone 

(3) Metamorphic rocks 

(4) Igneous rocks 

58. క్రంది వథనిలో ఏవి అతి త్కుకవ వయసుై 
కల్పగిన పరవతాలు ? 

(1) పడమటి కనుమలు 
(2) హ మాలయాలు 
(3) త్ూరుే కనుమలు 
(4) వింధ్య పరవతాలు 

59. ఆంధ్ో పోదేశ్ లోని అడవులు పోధానంగథ 

(1) ఉషణమండల ముళళ అడవులు 
(2) ఉషణమండల సత్త్హర్ిత్ అరణాయలు 
(3) ఉషణమండల ఆకుర్థలేి అడవులు 
(4) మాంటేన్ అడవులు 

60. పెనాీ నది ఎకకడ బంగథళ్ళ ఖ్ాత్ంలో 
కలుసుా ంది ? 

(1) న లూో రు జిలాో లోని ఊట కూరు 
(2) న లూో రు జిలాో  లో కృషణపటీం 
(3) పోకథశ్ంజిలాో లో కొతా్పటీం 
(4) పుల్పకథట్ సరసుై గుండా 

61. కేరళలోని సెైల ంట్ వథయలీ వేటిక్ (అత్యధిక 
సంఖ్యలో) నివథసస్థా నం ? 

(1) చిరుత్పులులు 
(2) అడవి దునీలు 
(3) లయన్ టెైల్్ మకథవు (Lion-tailed 

Macaques) 

(4) హార్కీ బిల్ పక్షులు 
62. దకకన్ పీఠభూమి పోధానంగథ దీనివలో 

ఏరేడింది 
(1) అవక్షేప శిలలు 
(2) ఇసుక ర్థయి 

(3) రూప్థంత్ర శిలలు 
(4) అగిీ శిలలు 
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63. The narrow channel of sea separating India 

and Sri Lanka is called 

(1) Setu Samudram 

(2) Adam Strait 

(3) Rama Strait 

(4) Palk Strait 

64. In which of the following States is Simlipal  

bio reserve located ? 

(1) Orissa 

(2) Jharkhand 

(3) West Bengal 

(4) Chhattisgarh 

65. Out of the below, who were the first to enter to 

India for trade ? 

(1) Dutch 

(2) Portuguese 

(3) English 

(4) French 

66. How many years after the Plassey War did the 

Sepoy Mutiny  take place ? 

(1) 50 years 

(2) 75 years 

(3) 100 years 

(4) 125 years 

67. Which Governor General introduced the office 

of District Collector ? 

(1) Cornwallis 

(2) Warren Hastings 

(3) Wellesley 

(4) Ripon 

63. భారత్ మరి్యు శ్మరలంకలను వేరుచేసప సనీని 
జలసంధిని ఏమంటారు ? 

(1) సపత్ు సముదోం 
(2) ఆదమ్స జలసంధి 
(3) ర్థమా జలసంధి 
(4) ప్థక్ జలసంధి 

64. క్రంది ఏ ర్థషట రంలో సిమోిప్థల్ అభయారణయం 
ఉంది ? 

(1) ఒరి్స్థై 
(2) జ్రఖండ్ 
(3) పశిిమ బ ంగథల్ 
(4) ఛతాీస్  గఢ్ 

65. క్రందివథర్ిలో ఎవరు వథయప్థరం కలసం 
మొటటమొదటగథ భారత్ లో అడుగుపెటాట రు 

(1) డచ్ 
(2) ప్ర రుిగీస్ 
(3) ఇంగోీష్ 
(4) ఫెోంచ్ 

66. ప్థో సీ యుదిం త్రువథత్ ఎనిీ సంవత్ైర్థలకు 
సెైనికుల తిరుగుబాట  జరి్గింది 
(1) 50 సంవత్ైర్థలు 
(2) 75 సంవత్ైర్థలు 
(3) 100 సంవత్ైర్థలు 
(4) 125 సంవత్ైర్థలు 

67. జిలాో  కల కటర్క పదవిని పోవేశ్పెటిటన గవరీర్క 
జనరల్ ఎవరు ? 

(1) కథర్కీ వథల్పస్ 

(2) వథరన్ హ సిట ంగ్ై 
(3) వ ల సీో  
(4) రి్పేన్ 
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68. What was the reason for enactment of Rowlatt 

Act ? 

(1) Perceived threat from revolutionary 

nationalists 

(2) To control  vernacular newspapers 

(3) To control Indian National Congress 

(4) For constitutional reforms 

 

69. Who out of the following opposed separate 

electorates for Muslims in 1906 ? 

(1) Aga Khan 

(2) Mahatma Gandhi 

(3) Mohammad Ali Jinnah 

(4) Viceroy Minto 

 

70. Why was Swaraj Party formed in 1922 ? 

(1) Due to efforts of British to divide Hindus 

and Muslims 

(2) Due to differences in Congress on entry 

of Indians into Legislative Assemblies 

(3) Due to differences between Gandhi and 

Subhash Chandra Bose 

(4) Due to differences between 

revolutionaries and Congress 

 

71. Which of the following is also known as 

Mountbatten Plan ? 

(1) Determination of boundary with Tibet 

(2) Annexation of Burma 

(3) Annexation of Princely States into 

British India 

(4) Indian Independence Act, 1947 

68. ర్ౌలట్ చటటం చేయడానిక్ కథరణం ఏమిటి ? 

(1) జ్తీయవథద విపోవకథరుల నుండి 
పోమాదం ఉందని భావించడం వలో 

(2) ప్థోదేశిక వథర్థా  పతిోకలను 
నియంతిోంచడం కలసం 

(3) జ్తీయ కథంగ రస్ ను నియంతిోంచడం 
కలసం 

(4) ర్థజ్యంగ సంసకరణల కలసం 

69. క్రందివథర్ిలో ఎవరు 1906లో ముసిో ంలకు 
పోతేయక నియోజక వర్థగ లను వయతిరే్క్ంచారు ? 

(1) ఆగథ ఖ్ాన్ 

(2) మహాతామ గథంధీ 
(3) మహమమద్ అలీ జినాీ 

(4) వ ైస్థోయ్ మింటో 

70. 1922లో సవర్థజ్ ప్థర్ీటని ఎందుకు స్థా పించారు? 

(1) హ ందువులు మరి్యు ముసిో ములను 
విడదీయాలనీ బిోటిష్ పోయతాీల 
వలన 

(2) శథసన సభలోో  భారతీయుల పోవేశ్ంపెై 
కథంగ రస్ లో వచిిన విభేదాల వలో 

(3) గథంధీ మరి్యు సుభాష్ బో స్ ల మధ్య 
వచిిన విభేదాలవలో 

(4) విపోవకథరులు మరి్యు కథంగ రస్ మధ్య 
విభేదాలవలో 

71. క్రందివథనిలో దేనిని మ ంట్ బాటన్ పోణాళిక 
అని కూడా అంటారు ? 

(1) టిబ ట్ తో సరి్హదుే లను నిర్థి రి్ంచడం 
(2) బర్థమ ను విలీనం చేసుకలవడం 
(3) బిోటిష్ ఇండియా లో సంస్థా నాలను 

విలీనం చేయడం 
(4) భారతీయ స్థవత్ంత్ోయ చటటం, 1947 
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72. Why does the outside of a glass filled with cold 

water become wet ? 

(1) Due to condensation of water vapour in 

the atmosphere 

(2) Due to diffusion of water through  glass 

(3) Due to propagation of water on the 

surface of walls of glass 

(4) The outside will not be wet 

 

73. Into which colour will the yellow silver 

bromide turn when exposed to sunlight ? 

(1) White 

(2) Grey 

(3) Red 

(4) Green 

 

74. Why does open portion of a cut apple turn 

brown when exposed to air ? 

(1) Due to presence of iron in apple 

(2) Due to settling of micro dust present in 

air 

(3) As the original inner colour is brown 

(4) Due to oxidation of an enzyme present 

in apple 

 

75. Which of the following enzymes found in 

saliva is responsible for digestion ? 

(1) Maltase 

(2) Pepsin 

(3) Amylase 

(4) Trypsin 

72. చలోని నీరు నింపిన గథజు గథో స్ బయట 
భాగము త్డిగథ ఎందుకు అవుత్ుంది ? 

(1) వథతావరణంలోని నీటి ఆవిరి్ 
దోవభవించడం వలో 

(2) గథో స్ గుండా నీరు విక్షేపణం చెందడం 
వలో 

(3) గథో స్ గోడలపెై నీరు వథయపించడం వలో 
(4) గథో స్ బయట త్డిగథ ఉండదు 

73. సూరయకథంతి పడినపుేడు పసుపురంగు 
సిలవర్క బోో మెైడ్ ఏ రంగులోక్ మారుత్ుంది ? 

(1) తెలుపు 
(2) బూడిద 
(3) ఎరుపు 
(4) ఆకుపచి 

74. యాపిల్ లో  కలసిఉనీ భాగం గథల్పలో 
ఉంచినపుేడు  గోధ్ుమ రంగులోక్ 
మారడానిక్ కథరణం ఏమిటి ? 

(1) యాపిల్ లో ఐరన్ ఉండడం వలో 

(2) గథల్పలోని సూక్షమ ధ్ూళికణాలు 
పడడంవలో 

(3) యాపిల్ లోపల భాగం గోధ్ుమ రంగులో 
ఉండడం వలో 

(4) యాపిల్ లోని ఎంజ ైమ్స ఆకీైకరణం 
చెందడం వలో 

75. క్రంద పపర్బకనీ జీరణక్రయకు దోహదం చేసప ఏ 
ఎంజ ైమ్స లాలాజలంలో ఉంట ంది ? 

(1) మాలేట జ్ 

(2) పెపిైన్ 

(3) ఎమిలేజ్ 

(4) టిోపిైన్ 
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Section – II 

76. How much amount is paid  as incentive by 

Government of Andhra Pradesh to a couple in 

case of inter caste marriage ? 

(1) < 2,50,000 

(2) < 1,00,000 

(3) < 2,00,000 

(4) < 50,000 

77. How much amount is allotted by the 

Government of Andhra Pradesh in the Budget 

for 2017 – 18 for rehabilitation of Jogin women 

through APSCCFC Ltd. ? 

(1) < 1 Crore 

(2) < 2 Crore 

(3) < 5 Crore 

(4) < 10 Crore 

78. Up to how many units of electricity would 

Social Welfare Department of Government of 

Andhra Pradesh pay electricity bills in case of 

Scheduled Caste/Scheduled Tribe households ? 

(1) 50 units 

(2) 75 units 

(3) 100 units 

(4) 0  units 

79. What is “OBMMS” ? 

(1) Other Backwards, Muslim and 

Minorities Scheme 

(2) Online Boarding Monitoring and 

Management System 

(3) Online Beneficiary Monitoring and 

Management System 

(4) Old aged, Backward, Muslim Minority 

Scheme 

సెక్షన్ – II 

76. కులాంత్ర వివథహం చేసుకొంటే ఆంధ్ో పోదేశ్ 
పోభుత్వం దంపత్ులకు ఎంత్ మొతా్ం 
ప్రో తాైహకంగథ అందజేసుా ంది 
(1) < 2,50,000 

(2) < 1,00,000 

(3) < 2,00,000 

(4) < 50,000 

77. APSCCFC ల్పమిటెడ్ దావర్థ జోగిని మహ ళల 
పునర్థవథసం కలసం ఆంధ్ో పోదేశ్ పోభుత్వం 
2017 – 18 బడెాట్ లో కేటాయించిన మొతా్ం 
ఎంత్ ? 

(1) < 1 కలటి 
(2) < 2 కలట ో  
(3) < 5 కలట ో  
(4) < 10 కలట ో  

78. ష్ెడూయల్ తెగలు/ష్ెడూయల్ కులాల వథర్ి ఇళోకు 
ఎనిీ యూనిటో విదుయత్ వరకు ఆంధ్ో పోదేశ్ 
పోభుత్వ స్థంఘ క సంక్షేమ శథఖ్ విదుయత్ 
బిలుో లు చెలో్పసుా ంది ? 

(1) 50 యూనిట ో  
(2) 75 యూనిట ో  
(3) 100 యూనిట ో  
(4) 0 యూనిట ో  

79. ‘‘OBMMS” అంటే ఏమిటి ? 

(1) అదర్క బాయకవర్్క్, ముసిో ం అండ్ 
మెైనారి్టీస్ సీకమ్స 

(2) ఆన్ ల ైన్ బొ ర్ి్ంగ్ మానిటరి్ంగ్ అండ్ 
మేనేజ్ మెంట్ సిసటమ్స 

(3) ఆన్ ల ైన్ బ నిఫిషరీ్ మానిటరి్ంగ్ అండ్ 
మేనేజ్ మెంట్ సిసటమ్స 

(4) ఓల్్ ఏజ్్, బాయకవర్్క, ముసిో ం మెైనారి్టీ 
సీకమ్స 
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80. Which is the first State to pass an Act on 

planning, allocation and utilization of 

Scheduled Caste and Tribal sub plans ? 

(1) Kerala 

(2) West Bengal 

(3) Tripura 

(4) Andhra Pradesh 

81. What is the percentage of subsidy granted by 

Government of Andhra Pradesh to Scheduled 

Caste youth under the scheme of purchase of 

four-wheelers (like Toyota Innova or Tata 

ACE) on loan from APSCCFC Ltd. ? 

(1) 25% 

(2) 35% 

(3) 40% 

(4) 50% 

82. Into how many broad heads can the 

constitutional provisions for upliftment of 

Scheduled Castes be grouped ? 

(1) 3 

(2) 4 

(3) 5 

(4) 6 

83. Which article of the Constitution prescribes 

that Hindu religious institutions of public 

character shall be open to all classes and  

sections of Hindus ? 

(1) Article 28 

(2) Article 27 

(3) Article 26 

(4) Article 25 

80. ష్ెడూయల్ కులాల/తెగల ఉప పోణాళికలకు 
సంబంధించి పోణాళికథ రచన, కేటాయింపు, 
వినియోగథల గుర్ించి చటటం చేసని 
మొటటమొదటి ర్థషట రం ఏది ? 

(1) కేరళ 
(2) పశిిమ బ ంగథల్ 
(3) తిోపుర 
(4) ఆంధ్ో పోదేశ్  

81. APSCCFC ల్పమిటెడ్ నుండి ష్ెడూయల్ కులాల 
యువత్కు నాలుగు చకథర ల వథహనం 
(టొయోటా ఇనోీవథ లేక టాటా ఏస్ వంటివి) 
కొనుగోలు చేయడానిక్ ఇచేి అపుేపెై ఆంధ్ో 
పోదేశ్ పోభుత్వం ఎంత్ శథత్ం సబిైడీ 
ఇసుా నీద ి? 

(1) 25% 

(2) 35% 

(3) 40% 

(4) 50% 

82. ష్ెడూయల్ కులాల పుర్ోభివృదిి  కలసం 
ఉదేే శించిన ర్థజ్యంగపు అధికరణములను 
ఎనిీ ముఖ్య భాగములగథ అమరివచుిను? 

(1) 3 

(2) 4 

(3) 5 

(4) 6 

83. ర్థజ్యంగంలోని ఏ అధికరణం స్థరవజనిక  
హ ందూ మత్ సంసాలనిీటిలోక్  అనిీ 
త్రగత్ులు, వర్థగ లకు పోవేశ్ం కల్పేంచాలని 
ఆదేశించింది ? 

(1) అధికరణం 28 
(2) అధికరణం 27 
(3) అధికరణం 26 
(4) అధికరణం 25 



OWSA/555 ( 25 )  A  

84. Which of the following statements is correct ? 

I. SC/ST employees promoted earlier than 

their counterpart in general category by 

virtue or reservation shall be senior to 

general category in the promoted 

scale/post. 

II. Seniority is determined at the entry 

level and irrespective of time of 

promotion, a senior is always senior. 

 

(1) I is correct and II is wrong 

(2) I is wrong and II is correct 

(3) Reservation policy varies from 

Department to Department 

(4) Reservation policy varies from State to 

State 

 

 

85. The right to conserve distinct language, script 

or culture is mentioned in this article of the 

Constitution : 

(1) Article 29 

(2) Article 350 

(3) Article 350A 

(4) Article 351 

84. క్రంది వథనిలో ఏది సర్ ైనది ? 

I. స్థధారణ త్రగతిక్ చెందిన ఉదో యగుల 
కంటే ముందుగథ రి్జరే్వషన్ దావర్థ 
పదోనీతి ప్ొ ందిన ష్ెడూయల్్ కులములు 
మరి్యు తెగల ఉదో యగులు, పదోనీతి 
దావర్థ ప్ొ ందిన సపకల్/ప్ర స్ట  లలో 
సంబంధిత్ స్థధారణ త్రగతి 
ఉదో యగులకంటే  సీనియర్క గథ 
పరి్గణ ంపబడతారు. 

II. సీనియారి్టీ పోవేశ్ స్థా యి లోనే నిర్థి రణ 
అవుత్ుంది కథబటిట  పదోనీతి 
సమయంతో సంబంధ్ం లేకుండా ఒక 
సీనియర్క ఎలోపుేడూ సీనియర్క గథనే 
ఉంటాడు. 

(1) I సర్ ైనది II త్పుే 

(2) I త్పుే II సర్ ైనది 
(3) రి్జరే్వషన్ విధానం శథఖ్ నుండి శథఖ్కు 

మారుత్ుంది 
(4) రి్జరే్వషన్ విధానం ర్థషట రం నుండి 

ర్థషట రనిక్ మారుత్ుంది 

85. పోతేయకమెైన భాష, ల్పప,ి లేదా సంసకృతిని 
పరి్రక్షించుకొనే హకుక ర్థజ్యంగం లోని ఏ 
అధికరణం తెలుపుత్ుంది ? 

(1) అధికరణం 29 

(2) అధికరణం 350 

(3) అధికరణం 350A 

(4) అధికరణం 351 



OWSA/555 ( 26 )  A  

86. Which of the following  is one of the economic 

safeguards provided by the Constitution for 

Scheduled Tribes ? 

(1) Scholarships to ST students for study 

abroad 

(2) Health facilities for ST population 

(3) Grants-in-Aid to specified States covered 

under 5th and 6th Schedules 

(4) All the given answers are correct 

 

87. The National Commission for Scheduled 

Tribes was established through a 

(1) Government order 

(2) Cabinet resolution 

(3) Statute 

(4) Constitutional amendment 

 

88. For the purpose of inclusion of a tribe under 

the Scheduled Tribes, apart from others,  who 

amongst the following has to give consent ? 

(1) Supreme Court 

(2) High Court of the concerned State 

(3) Registrar General of India 

(4) Anthropological Survey of India 

 

89. What is the tenure of the Chairman,  

Vice Chairman and members of the National 

Commission for Scheduled Tribes ? 

(1) 2 years 

(2) 3 years 

(3) 5 years 

(4) 6 years 

86. క్రందివథనిలో ఏది ర్థజ్యంగం, ష్ెడూయల్్ తెగల 
వథర్ి ఆరిి్క భదోత్ కొరకు కల్పేంచిన ఏర్థేటోలో 
ఒకటి ? 

(1) ష్ెడూయల్్ తెగల విదాయరాి్ విదేశథలలో 
విదయను అభయసించడానిక్ ఉపకథర 
వేత్నాలు 

(2) ST జనాభాకు వ ైదయ సదుప్థయాలు 
(3) 5 మరి్యు 6 ష్ెడూయల్ లలో పపర్బకనీ 

విర్థి రి్త్ ర్థష్థట ర లకు గథర ంట్ై–ఇన్– 
ఎయిడ్ 

(4) పెైన ఇచిిన సమాధానాలనీీ సర్ ైనవి 

87. ష్ెడూయల్ తెగల జ్తీయ కమిషన్ ను దేని 
దావర్థ ఏర్థేట  చేశథరు ? 

(1) పోభుత్వ ఉతా్రువ 
(2) మంతిోమండల్ప తీర్థమనం 
(3) చటటం 
(4) ర్థజ్యంగ సవరణ 

88. ఒక తెగను ష్ెడూయల్ తెగల  జ్బితాలో 
చేర్థిలంటే, ఇత్రులతోప్థట  క్రందివథర్ిలో 
ఎవరి్ అంగీకథరం ఉండాల్ప ? 

(1) సర్ోవనీత్ నాయయస్థా నం 

(2) సంబంధిత్ ర్థషట రపు ఉనీత్ నాయయస్థా నం 

(3) భారత్ ర్ిజిస్థట ర ర్క జనరల్ 

(4) ఆంత్ోప్ొ లాజికల్ సరే్వ ఆఫ్ ఇండియా 

89. ష్ెడూయల్ తెగల జ్తీయ కమిషన్  ఛెైరమన్, 
వ ైస్ ఛెైరమన్, సభుయల పదవ కథలం ఎంత్ ? 

(1) 2 ఏళళళ 
(2) 3 ఏళళళ 
(3) 5 ఏళళళ 
(4) 6 ఏళళళ 
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90. What is the time limit to the Public 

Information Officer for providing information 

to an applicant, when his life and liberty are 

under threat ? 

(1) 24 hours 

(2) 48 hours 

(3) 72 hours 

(4) One week 

 

91. What is the time period till which Lokayukta 

or Upa-Lokayukta can investigate into any 

complaint on an allegation under the Andhra 

Pradesh Lokayukta Act ? 

(1) 3 years from the date of the alleged 

event 

(2) 4 years from the date of the alleged 

event 

(3) 5 years from the date of the alleged 

event 

(4) 6 years from the date of the alleged 

event 

 

92. The Chairman of the National Human Rights 

Commission has to be 

(1) Former Judge of Supreme Court 

(2) Any Judge 

(3) Former Judge of Supreme Court/Former 

Chief Justice of a High Court 

(4) An eminent jurist and need not be a 

judge 

90. ప్థోణము మరి్యు సపవచే  పోమాదంలో పడిన 
ఒక వయక్ా సమాచారం కలసం దరఖ్ాసుా  చేసపా  
ఎంత్ కథలవయవధిలో పజో్ సమాచార అధికథరి్ 
సమాచార్థనిీ అత్నిక్ అందజేయాల్ప ? 

(1) 24 గంటలు 
(2) 48 గంటలు 
(3) 72 గంటలు 
(4) ఒక వథరం 

91. ఆంధ్ో పోదేశ్ లోకథయుకా చటటం క్ంద 
లోకథయుకా లేదా ఉప లోకథయుకా ఏదెైనా 
ఫిర్థయదు పెై ఎంత్ కథలవయవధి వరకు విచారణ 
చేయవచుిను ? 

(1) సంబంధిత్ సంఘటన జరి్గిన తేదీ 
నుండి 3 సంవత్ైర్థలు 

(2) సంబంధిత్ సంఘటన జరి్గిన తేదీ 
నుండి 4 సంవత్ైర్థలు 

(3) సంబంధిత్ సంఘటన జరి్గిన తేదీ 
నుండి 5 సంవత్ైర్థలు 

(4) సంబంధిత్ సంఘటన జరి్గిన తేదీ 
నుండి 6 సంవత్ైర్థలు 

92. జ్తీయ మానవ హకుకల కమిషన్ ఛెైరమన్ 
పదవిక్ ఎవరు అరుా లు ? 

(1) సర్ోవనీత్ నాయయస్థా నపు మాజీ 
నాయయమూర్ిా 

(2) ఎవర్ ైనా నాయయమూర్ిా 
(3) సర్ోవనీత్ నాయయస్థా న మాజీ 

నాయయమూర్ిా/ఉనీత్ నాయయస్థా న 
మాజీ పోధాన నాయయమూర్ిా 

(4) పోముఖ్ నాయయ కలవిదుడు అయితే 
చాలు. నాయయమూర్ిా కథనవసరం లేదు 



OWSA/555 ( 28 )  A  

93. If a person wants to set up a minority 

educational institute, out of the following, 

whose permission is mandatory ? 

(1) National Commission for Minorities 

(2) Department of Education of the 

concerned State Government 

(3) National Commission for Minority 

Educational Institutions 

(4) District Educational Officer 

 

94. Who is the present Chairperson of the 

National Commission for Women ? 

(1) Lalitha Kumaramangalam 

(2) Girija Vyas  

(3) Rekha Sharma 

(4) Sushma Sahu 

 

95. What is the term of the Comptroller and 

Auditor General ? 

(1) 5 years 

(2) 5 years  except in cases where 65 years 

age is attained, the term ends before  

5 years 

(3) 6 years 

(4) 6 years  except in cases where 65 years 

age is attained, the term ends before  

6 years 

93. ఒక వయక్ా మెైనారి్టీ విదాయ సంసాను 
స్థా పించాలనుకుంటే, క్రందివథర్ిలో ఎవరి్ 
అనుమత్ులు త్పేనిసరి్ ? 

(1) మెైనారి్టీల జ్తీయ కమిషన్ 

(2) సంబంధిత్ ర్థషట ర పోభుత్వపు విదాయ శథఖ్ 

(3) మెైనారి్టీ విదాయ సంసాల జ్తీయ 
కమిషన్ 

(4) జిలాో  విదాయధికథర్ి 

94. జ్తీయ మహ ళ్ళ కమిషన్ పోసుా త్ ఛెైరమన్ 
ఎవరు ? 

(1) లల్పతా కుమారమంగళం 

(2) గిరి్జ్ వథయస్ 

(3) రే్ఖ్ా శ్రమ 
(4) సుష్థమ స్థహు 

95. కం[´ùtలర్క మరి్యు ఆడిటర్క జనరల్ పదవ 
కథలం ఎంత్ ?  

(1) 5 ఏళళళ 
(2) 5 ఏళళళ. కథనీ 65 సంవత్ైర్థల 

వయసుై నిండితే 5 ఏళళళ 
పూరాి్కథకుండానే పదవకథలం 
అయిప్ర త్ుంది 

(3) 6 ఏళళళ 
(4) 6 ఏళళళ. కథనీ 65 సంవత్ైర్థల 

వయసుై నిండితే 6 ఏళళళ 
పూరాి్కథకుండానే పదవకథలం 
అయిప్ర త్ుంది 
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96. What is the meaning of “Dowry” under the 

Dowry Prohibition Act ? 

(1) Cash or Jewellery or land given directly 

(2) Cash or Jewellery  or land given directly 

or indirectly 

(3) Any property or valuable security given 

directly or indirectly 

(4) Any property or valuable security given 

directly 

97. Under the Panchayats Extension to Scheduled 

Areas (PESA) Rules, 2011 framed by 

Government of Andhra Pradesh, who would 

discharge the functions of village market 

committee in scheduled areas ? 

(1) Gram Sabha 

(2) Village Panchayat 

(3) Panchayat Secretary 

(4) Market Committee elected by Gram 

Sabha 

98. Under the Central Sector Scheme for 

Rehabilitation of Bonded Labour, 2016, what 

is the amount of compensation fixed in 

extreme cases involving deprivation or 

marginalization such as trans-genders or 

women or children ? 

(1) < 20,000 

(2) < 1,00,000 

(3) < 3,00,000 

(4) < 5,00,000 

96. వరకటీ నిష్పధ్ చటటం పోకథరం ‘‘వరకటీం’’ 
అంటే ఏమిటి ? 

(1) నేరుగథ ముటటచెపిేన డబుొ లేదా 
నగలు లేదా భూమి 

(2) పోత్యక్షంగథ కథనీ పర్ోక్షంగథ కథని ఇచిిన 
డబుొ లేదా నగలు లేదా భూమి 

(3) పోత్యక్షంగథ కథనీ పర్ోక్షంగథ కథని ఇచిిన 
ఆసిా  లేదా విలువ ైన సెకూయర్ిటీ 

(4) నేరుగథ ఇచిిన ఆసిా  లేదా విలువ ైన 
సెకూయరి్టీ 

97. ఆంధ్ో పోదేశ్ పోభుత్వం రూప్ొ ందించిన ష్ెడూయల్ 
ప్థోంతాలకు పంచాయతీల విసారణ (PESA) 
నిబంధ్నలు, 2011 పకోథరం,  ష్ెడూయల్ 
ప్థోంతాలలో  గథర మ మార్ కట్ కమిటీ 
కథరయకలాప్థలను ఎవరు నిరవరాి్స్థా రు ? 

(1) గథర మ సభ 

(2) గథర మ పంచాయతీ 

(3) పంచాయతీ కథరయదరి్శ 
(4) గథర మ సభ దావర్థ ఎనిీక ైన మార్ కట్ 

కమిటీ 

98. కేందో వ టిటచాక్రి్ పునర్థవథస పధ్కం, 2016 
క్ంద అతి తీవోమెైన వివక్ష మరి్యు 
న టిటవేత్కు గుర్ ైన మహ ళలు లేదా పిలోలు, 
లేదా టాో న్ై జ ండర్క (హ జ్ో ) వయకుా లకు ఇచేి 
నషటపరి్హారం ఎంత్ ? 

(1) < 20,000 

(2) < 1,00,000 

(3) < 3,00,000 

(4) < 5,00,000 
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99. Under the Scheduled Tribes and Other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006, who is the authority 

to initiate the process of determining the 

nature and extent of individual or community 

forest rights ? 

(1) Village Panchayat 

(2) Mandal Praja Parishad 

(3) Gram Sabha 

(4) District Collector 

 

100. Under the Commission of Sati (Prevention) 

Act, 1987, maximum term of imprisonment for 

glorification of Sati is  

(1) 1 year 

(2) 3 years 

(3) 5 years 

(4) 7 years 

 

101. Which of the following is not a function of the 

National Commission for Safai Karmacharis ? 

(1) Distribution of relief amounts to Safai 

Karmacharis 

(2) Evaluation of implementation of 

schemes for Safai Karmacharis 

(3) Investigation into the complaints on 

non-implementation of measures for 

upliftment of Safai Karmacharis 

(4) Suo motu action in case of  

non-implementation of schemes of 

upliftment of Safai Karmacharis 

99. ష్ెడూయల్ తెగలు, ఇత్ర సంపోదాయ వన 
వథసుల (అటవ హకుకల గుర్ిాంపు) చటటం, 
2006 క్ంద వయకుా ల లేదా సమూహాల అటవ 
హకుకల సవరూపం, పరి్ధ్ులను నిరణయించే 
పోక్రయను ప్థోరంభించే అధికథరము ఎవరి్క్ 
ఉనీద ి? 

(1) గథర మ పంచాయత్ 

(2) మండల పోజ్ పరి్షత్ 

(3) గథర మ సభ 

(4) జిలాో  కల కటర్క 

100. సతీ సహగమన (నిర్ోధ్క) చటటం, 1987 
పోకథరం సతి ఆచార్థనిీ ప్రో త్ైహ ంచేవథర్ిక్ 
ఎంత్ కథలపు కథర్థగథర శిక్ష విధిస్థా రు 

(1) 1 సంవత్ైరం 
(2) 3 ఏళళళ 
(3) 5 ఏళళళ 
(4) 7 ఏళళళ 

101. క్రందివథనిలో ఏది జ్తీయ ప్థర్ిశుధ్య 
కథర్ిమకుల కమిషన్ పని కథదు ? 

(1) ప్థర్ిశుధ్య కథర్ిమకులకు ఉపశ్మన 
సహాయ మొతాా లను పంపిణీ చేయడం 

(2) ప్థర్ిశుధ్య కథర్ిమకుల కొరకు ఉనీ 
పధ్కథల అమలును  మూలాయంకనం 
చేయడం 

(3) ప్థర్ిశుధ్య కథర్ిమకుల ఉదిరణ కలసం 
ఉదేే శించిన కథరయకరమాలు  అమలు 
కథకప్ర వడంపెై వచిిన  ఫిర్థయదులను 
విచారి్ంచడం 

(4) ప్థర్ిశుధ్య కథర్ిమకుల ఉదిరణ కలసం 
ఉదేే శించిన పధ్కథలు  అమలు 
కథకప్ర వడంపెై సీవయ పపోరి్త్ చరయలు 
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102. Under the Protection of Civil Rights Act, the 

following would not be an offence under 

“untouchability” : 

(1) Refusing to sell goods in ordinary course 

of business 

(2) Refusing entry to a private temple 

where entry is allowed to all 

(3) Unlawful compulsory labour of removing 

a carcass 

(4) None of the given options is correct 

 

103. The Constitution is a 

(1) Foundation law 

(2) Derived law 

(3) Common law 

(4) Divine law 

 

104. Which resolution of the Constituent Assembly 

later on took the form of the Preamble ? 

(1) The Utility resolution 

(2) The States resolution 

(3) The Objectives resolution 

(4) The Draft resolution 

 

105. Which of the following bills was returned by 

President K.R. Narayanan ? 

(1) Postal Bill 

(2) Bill on Pension to MPs even when their 

term is only one year 

(3) Defence of India Bill 

(4) Press Bill 

102. ప్ౌర హకుకల పరి్రక్షణ చటటం పోకథరం 
క్రందివథనిలో ఏది ‘‘అంటర్థనిత్నం’’ క్ంద 
నేరంగథ పరి్గణ ంపబడదు ? 

(1) వికరయదారుడు త్ను స్థధారణంగథ 
అమేమ వసుా వులు వికరయించడానిక్ 
నిర్థకరి్ంచడం 

(2) అందరి్కీ పోవేశ్ం ఉనీ పెైవీేట్ 
దేవథలయాలోో  పోవేశథనిీ నిర్థకరి్ంచడం 

(3) జంత్ు కళ్ేబర్థనిీ తొలగించే పనిని చటట 
వయతిరే్కంగథ బలవంత్ముగథ చేయించుట 

(4) పెైన ఇచిిన సమాధానాలలో ఏద ీ
సర్ ైనది కథదు 

103. ర్థజ్యంగం ఒక 

(1) మ ల్పక చటటం 
(2) వుయత్ేనీ చటటం 
(3) స్థధారణ చటటం 
(4) దెైవదతా్ చటటం 

104. ర్థజ్యంగ సభ యొకక ఏ తీర్థమనం, త్రువథతి 
కథలంలో  పోవేశికగథ రూప్థనిీ 
సంత్రి్ంచుకుంది ? 

(1) పోయోజన తీర్థమనం 
(2) ర్థష్థట ర ల తీర్థమనం 
(3) లక్షయయల/ఉదేే శథయల తీర్థమనం 
(4) ముస్థయిదా తీర్థమనం 

105. క్రందివథనిలో ఏ బిలుో ను  ర్థషట రపతి  
కే.ఆర్క. నార్థయణన్ తిపిే పంప్థరు ? 

(1) ప్ర సటల్ బిలుో  

(2) ఒకే సంవత్ైర కథలం పదవిలో ఉనీ 
ప్థరోమెంట్ సభుయలకు కూడా పెనషన్ 
కల్పేంచే బిలుో  

(3) భారత్ రక్షణ బిలుో  

(4) పతిోకథ బిలుో  
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106. If the Lok Sabha is dissolved  

(1) President can act on his own 

(2) President acts on advice of the Rajya 

Sabha 

(3) President acts on advice of Chief Justice 

of India 

(4) President acts on advice of Council of 

Ministers 

107. The Republic of India is a 

(1) Result of agreement between States 

(2) Forced Union 

(3) Result of declaration of will of People of 

India 

(4) British controlled dominion 

108. The Constitution uses this term to describe 

the Centre : 

(1) Union 

(2) Centre 

(3) Central Government 

(4) Central and Union Territories 

109. Who was elected as the President of the 

Constituent Assembly ? 

(1) Dr. B.R. Ambedkar 

(2) Dr. Babu Rajendra Prasad 

(3) Dr. Sachidananda Sinha 

(4) Jawaharlal Nehru 

110. Picture of which animal is present on the seal 

of the Constituent Assembly ? 

(1) Peacock 

(2) Swan 

(3) Lion 

(4) Elephant 

106. ఒకవేళ లోక్ సభ రదేయితే ? 

(1) ర్థషట రపతి సీవయ నిరణయాలు 
తీసుకలవచుిను 

(2) ర్థషట రపతి ర్థజయసభ సలహా మేరకు 
వయవహర్ిస్థా రు 

(3) భారత్ పోధాన నాయయమూర్ిా సలహా 
మేరకు ర్థషట రపతి వయవహర్ిస్థా రు 

(4) మంతిో మండల్ప సలహా మేరకు ర్థషట రపతి 
వయవహర్ిస్థా రు 

107. భారత్ గణత్ంత్ో ర్థజయము ఒక 

(1) ర్థష్థట ర ల మధ్య ఒపేందపు ఫల్పత్ము 
(2) బలవంత్పు చేరి్క 
(3) భారత్ జన బాహుళయపు ఇచాి పోకటన 

యొకక ఫల్పత్ము 
(4) ఒక బిోటిష్ ఆధీన ర్థజయం 

108. కేందాో నిీ వరి్ణంచడానిక్ ర్థజ్యంగం ఈ పదానిీ 
ఉపయోగిసుా ంది : 
(1) యూనియన్ 
(2) కేందోం 
(3) కేందో పోభుత్వం 
(4) కేందోము మరి్యు కేందో ప్థల్పత్ 

ప్థోంతాలు 
109. ర్థజ్యంగ పరి్షత్ కు అధ్యక్షునిగథ ఎవరు 

ఎనిీకయాయరు ? 

(1) డా. బి.ఆర్క. అంబేడకర్క 
(2) డా. బాబు ర్థజేందో పోస్థద్ 
(3) డా. సచిిదానంద íÜ¯éá 
(4) జవహర్క లాల్ న హరూ  

110. ర్థజ్యంగ పరి్షత్ యొకక ముదో పెై ఏ 
జంత్ువు బొ మమ ఉంట ంది ? 

(1) న మల్ప 
(2) హంస 
(3) సింహం 
(4) ఏనుగు 
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111. Which of the following defines 

“Untouchability” ? 

(1) Article 23 of the Constitution 

(2) Article 17 of the Constitution 

(3) Protection of Civil Rights Act, 1955 

(4) None of the given options is correct 

112. The goal of Directive Principles is to  

establish  

(1) Free State 

(2) Capitalist State 

(3) Welfare State 

(4) Socialist State 

113. Which of the following does not have 

representation in Rajya Sabha ? 

(1) Lakshadweep 

(2) Delhi 

(3) Pondicherry 

(4) All the given answers are incorrect 

114. On what grounds can the President of India be 

impeached ? 

(1) Corruption 

(2) Misbehaviour 

(3) Violation of the Constitution 

(4) All the given options are correct 

115. Out of the following, who is not a part of the 

Union Executive ? 

(1) President 

(2) Speaker of the Lok Sabha 

(3) Vice President 

(4) Comptroller and Auditor General 

111. క్రందివథనిలో ఏది ‘‘అంటర్థనిత్నానిీ’’ 
నిరవచిసుా ంది ? 

(1) ర్థజ్యంగపు 23వ అధికరణం 
(2) ర్థజ్యంగపు 17వ అధికరణం 
(3) ప్ౌరహకుకల పరి్రక్షణ చటటం, 1955 
(4) పెైన ఇచిిన సమాధానాలలో ఏద ీ

సర్ ైనది కథదు 

112. ఆదేశిక సూతాోల లక్షయం దీనిని స్థా పించడం 

(1) సపవచాే ర్థజయం 
(2) పెట ట బడిదారీ్ ర్థజయం 
(3) సంక్షేమ ర్థజయం 
(4) స్ర షల్పస్ట ర్థజయం 

113. క్రందివథనిలో దేనిక్ ర్థజయసభలో ప్థోతినిదయం 
లేదు ? 

(1) లక్షదీవప్ 
(2) ఢిలోీ 
(3) ప్థండిచేిర్ి 
(4) ఇచిిన సమాధానాలనీీ త్పుే 

114. ఏ అంశథలపెై ర్థషట రపతిని అభిశ్ంసించవచుిను ? 

(1) అవినీతి 

(2) దురవయవహారం 

(3) ర్థజ్యంగ ఉలోంఘన 

(4) ఇచిిన సమాధానాలనీీ సర్ ైనవి 

115. క్రందివథర్ిలో ఎవరు కేందో కథరయనిర్థవహక 
వరగంలో భాగం కథదు ? 

(1) ర్థషట రపతి 
(2) లోక్ సభ సీేకర్క 
(3) ఉప ర్థషట రపతి 
(4) కం[´ùtలోర్క మరి్యు ఆడిటర్క జనరల్ 
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116. Which of the following resources are credited 

to Consolidated Fund of India ? 

(1) Union Taxes only 

(2) Contributions from Centre and States 

(3) Public Deposits only 

(4) All revenues, borrowings and receipts on 

repayment of loans 

 

117. The salaries of judges of High Court and 

Supreme Court are charged to  

(1) Consolidated Fund 

(2) Special Budget Fund 

(3) Amalgamated Fund 

(4) Contingency Fund 

 

118. In the absence of Speaker or Deputy Speaker, 

who chairs the Joint Session of the  

Parliament ? 

(1) Chairman, Rajya Sabha 

(2) Prime Minister 

(3) President 

(4) Deputy Chairman, Rajya Sabha 

 

119. The principle “All are equal before law” 

mentioned in Article 14 of the Constitution 

applies to 

(1) Non-citizens 

(2) Prime Minister 

(3) President 

(4) Governor 

116. క్రందివథనిలో ఏ వనరులను భారత్ సంచిత్ 
నిధిలో జమ చేస్థా రు ? 

(1) కేందో పనుీలు మాత్ోమే 
(2) కేందోం మరి్యు ర్థష్థట ర లు సమరి్ేంచే 

మొతాా లు 
(3) పోజ్ డిప్థజిట ో  మాత్ోమే 
(4) అనిీ ర్థబడులు, అపుేగథ తీసుకొనీ 

ధ్నము మరి్యు ఇచిిన అపుేల 
తిరి్గి చెలో్పంపులు 

117. సర్ోవనీత్ నాయయస్థా నపు మరి్యు ఉనీత్ 
నాయయస్థా నపు నాయయమూరుా ల జీతాలు 
దీనినుండి చెలో్పస్థా రు ? 

(1) సంచిత్ నిధి 
(2) పోతేయక బడెాట్ నిధి 
(3) సమిమశ్రమ నిధి 
(4) ఆగంత్ుక నిధి 

118. సభాపతి, ఉప సభాపతి లేనపుేడు 
ప్థరోమెంట్ సంయుకా సమావేశథనిక్ ఎవరు 
అధ్యక్షత్ వహ స్థా రు ? 

(1) ర్థజయసభ ఛెైరమన్ 
(2) పోధానమంతి ో
(3) ర్థషట రపతి 
(4) ర్థజయసభ ఉపసభాపతి 

119. ర్థజ్యంగ అధికరణం 14 లో పపర్బకనీ ‘‘చటటం 
ముందు అంతా సమానమే’’ అనే సూత్ోం వరి్క్ 
వరాి్సుా ంది 
(1) ప్ౌరులు కథనివథరు 
(2) పోధానమంతి ో
(3) ర్థషట రపతి 
(4) గవరీర్క 
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120. If a party has 100 legislators (MLAs) in an 

assembly, as per anti-defection law, how many 

members are required to create a break-away 

faction without attracting disqualification ? 

(1) 30 

(2) 33 

(3) 34 

(4) 35 

121. Union Public Service Commission was 

established in the year  

(1) 1950 

(2) 1951 

(3) 1952 

(4) 1956 

122. How many Anglo-Indians can be nominated by 

the Andhra Pradesh Governor to the State 

Assembly ? 

(1) 5 

(2) 3 

(3) 2 

(4) 1 

123. Who can proclaim President’s rule in Jammu 

& Kashmir ? 

(1) President 

(2) Parliament 

(3) Rajya Sabha 

(4) Governor of Jammu & Kashmir 

124. If a person is convicted under the SC, ST 
(Prevention of Atrocities) Act  

(1) He can contest in elections 

(2) He cannot contest in elections 

(3) He can contest after expiry of specific 

period after conviction 

(4) It depends on his choice 

120. ఒక అసెంబోీ  లో ఒక ప్థర్ీటక్ 100 మంది శథసన 
సభుయలు ఉంట ే ప్థర్ీట ఫిర్థయింపుల చటటం 
పోకథరం అనరాత్ వేట  పడకుండా ఉండా చీల్పక 
వర్థగ నిీ ఏర్థేట చేయాలంటే వథర్ిలో 
ఎంత్మంది అవసరం 

(1) 30 

(2) 33 

(3) 34 

(4) 35 

121. యూనియన్ పబోిక్ సరీ్వస్ కమిషన్ ఏ 
సంవత్ైరంలో ఏర్థేట  చేశథరు ? 

(1) 1950 

(2) 1951 

(3) 1952 

(4) 1956 

122. ఆంధ్ో పోదేశ్ గవరీర్క ఎంత్మంది ఆంగోో  
ఇండియన్ లను అసెంబోీక్ నామినేట్ 
చేయవచుిను 

(1) 5 

(2) 3 

(3) 2 

(4) 1 

123. జముమ కథశ్మమర్క లో ఎవరు ర్థషట రపతి ప్థలనను 
విధించగలరు ? 

(1) ర్థషట రపతి 
(2) ప్థరోమెంట్ 
(3) ర్థజయసభ 
(4) జముమ కథశ్మమర్క గవరీర్క 

124. ఒక వయక్ా SC, ST (అతాయచార నిర్ోధ్క) చటటం 
క్ంద దోష్ిగథ శిక్ష అనుభవిసపా  
(1) అత్ను ఎనిీకలలో ప్ర టీచేయవచుిను 
(2) అత్ను ఎనిీకలలో ప్ర టీ చేయాడానిక్ 

వలులేదు 
(3) శిక్షయ కథలానిక్ త్రువథత్ నిర్థి రి్త్ 

కథలపరి్మితి దాటితే అత్ను 
ప్ర టీచేయవచుిను 

(4) ప్ర టీ చేయాలా లేదా అనేది అత్ని 
ఇషటము 
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125. The creation of All India Services is prescribed 

in the Constitution in 

(1) Article 310 

(2) Article 311 

(3) Article 312 

(4) Article 313 

126. Election Commission  of India derives its 

powers as per the following article of the 

Constitution : 

(1) Article 321 

(2) Article 322 

(3) Article 323 

(4) Article 324 

127. How many languages are recognized by the 

Constitution of India in the Eighth Schedule ? 

(1) 18 

(2) 21 

(3) 22 

(4) 24 

128. Which State was under President’s rule for 

the longest period ? 

(1) Punjab 

(2) Uttar Pradesh 

(3) Kerala 

(4) Nagaland 

125. అఖిల భారత్ సరీ్వసుల ఏర్థేట ను  
ర్థజ్యంగం లోని ఏ అధికరణం నిర్ేేశించింది 
(1) అధికరణం 310 

(2) అధికరణం 311 

(3) అధికరణం 312 

(4) అధికరణం 313 

126. ర్థజ్యంగం లోని ఏ అధికరణం నుండి కేందో 
ఎనిీకల సంఘం త్న అధికథర్థలను 
ప్ొ ందుత్ుంది : 
(1) అధికరణం 321 

(2) అధికరణం 322 

(3) అధికరణం 323 

(4) అధికరణం 324 

127. భారత్ ర్థజ్యంగం 8వ ష్ెడూయల్ లో ఎనిీ 
భాషలను గురాి్ంచింది ? 

(1) 18 

(2) 21 

(3) 22 

(4) 24 

128. ఏ ర్థషట రం అత్యంత్ సుదీరఘ కథలం ర్థషట రపతి 
ప్థలనలో ఉనీది ? 

(1) పంజ్బ్ 

(2) ఉతా్ర్క పోదేశ్ 

(3) కేరళ 

(4) నాగథలాండ్ 
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129. What is the method of election of members of 

the Rajya Sabha ? 

(1) Direct Election 

(2) Proportionate representation through 

single transferable vote 

(3) Proportionate representation through 

multiple transferable votes 

(4) Quota system 

 

130. Which is the first case in which Supreme 

Court explicitly stated that Judicial Review is 

part of Basic Structure of the Constitution of 

India ? 

(1) Keshavananda Bharati 

(2) Raj Narain 

(3) S.P. Sampath Kumar 

(4) Minerva Mills 

 

131. Judicial Activism arises mainly because 

(1) Judges want to show their supremacy 

(2) Citizens become hyperactive about their 

rights 

(3) Failure of Legislature and Executive 

(4) Populistic tendencies of Judiciary 

 

132. Which of the fundamental rights are available 

to non-citizens ? 

(1) Right to Life and Liberty 

(2) Right to Freedom of Expression 

(3) Right to form Association 

(4) All the given options are correct 

129. ర్థజయసభ సభుయలను ఎనుీకునే పదితి ఏమిటి ? 

(1) పోత్యక్ష ఎనిీక 
(2) ఏక బదిలీ వోట  దావర్థ న ైషేతాిక 

ప్థోతినిధ్య పదితి 
(3) బహుళ బదిలీ ఓటో దావర్థ న ైషేతాిక  

ప్థోతినిధ్య పదితి 
(4) కలటా పదితి 

130. ఏ కేసులో  సర్ోవనీత్ నాయయస్థా నం 
మొటటమొదటస్థర్ి, నాయయ సమీక్ష భారత్ 
ర్థజ్యంగపు మ ల్పక సవరూపంలో భాగమని 
సేషటం చేసింది ? 

(1) కేశ్వథనంద భారతి 
(2) ర్థజ్ నార్థయణ్ 
(3) ఎస్.ప.ి సంపత్ కుమార్క 
(4) మినర్థవ  మిల్ై 

131. నాయయ క్రయాశ్మలత్ క్రంది వథటిలో దేనివలన 
ఉదభవిసుా ంద ి? 

(1) నాయయమూరుా లు త్మ ఆధికయత్ను 
నిరూపించుకలవథలను కలవడము వలన 

(2) త్మ హకుకల గురి్ంచి ప్ౌరులు ఎకుకవ 
క్రయాశ్మలురవుతారు 

(3) శథసన, కథరయనిరవహణ వయవసాల వ ైఫలయం 
వలన 

(4) నాయయవసా యొకక పోజ్కరషక ధోరణుల 
వలన 

132. ప్ౌరులు కథనివథర్ిక్ ఏ ప్థోధ్మిక హకుకలు 
ఉనాీయి ? 

(1) జీవించే మరి్యు వయక్ా సపవచే హకుక 
(2) వథక్ స్థవత్ంత్ోయపు హకుక 
(3) సంఘములను ఏర్థేట  చేసప హకుక 
(4) ఇచిిన సమాధానాలనీీ సర్ ైనవే 
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133. Who decides the number of judges in the High 

Court ? 

(1) Union Cabinet 

(2) Prime Minister 

(3) Governor 

(4) President 

 

134. Which of the following is/are example(s) of 

National Integration ? 

(1) All India Caste Associations 

(2) All India Religious Associations 

(3) All India Services 

(4) All the given options are correct 

 

135. Which articles of the Constitution of India 

deal with Centre-State relations in legislative 

matters ? 

(1) Articles 245 to 255 

(2) Articles 244 to 255 

(3) Articles 245 to 253 

(4) Articles 241 to 251 

 

136. The GST regime  

(1) Enables States to be equal partners with 

Centre on tax matters 

(2) Pushes States to a secondary role in tax 

matters 

(3) Does not alter the existing relations 

(4) Enables Centre and States to act 

independently 

133. ఉనీత్ నాయయస్థా నంలో నాయయమూరుా ల 
సంఖ్యను ఎవరు నిరణయిస్థా రు ? 

(1) కేందో మంతిోమండల్ప 

(2) పోధానమంతి ో

(3) గవరీర్క 

(4) ర్థషట రపతి 

134. క్రందివథనిలో ఏది జ్తీయ సమెైకయత్కు 
ఉదాహరణ ? 

(1) అఖిల భారత్ కుల సంఘాలు 
(2) అఖిల భారత్ మత్ సంఘాలు 
(3) అఖిల భారత్ సరీ్వస్  లు 
(4) ఇచిిన సమాధానాలనీీ సర్ ైనవే 

135. శథసన సంబంధ్ అంశథలలో కేందో, ర్థషట ర 
సంబంధాల గుర్ించే చెపపే ర్థజ్యంగపు 
అధికరణాలు ఏవి ? 

(1) 245 నుండి 255 వరకు గల అధికరణాలు 
(2) 244 నుండి 255 వరకు గల అధికరణాలు 
(3) 245 నుండి 253 వరకు గల అధికరణాలు 
(4) 241 నుండి 251 వరకు గల అధికరణాలు 

136. వసుా  సపవల పనుీ వయవసా వలన 

(1) పనుీల విషయాలలో ర్థష్థట ర లకు కూడా 
కేందోం తో సమాన భాగస్థవమయము 
లభిసుా ంది 

(2) పనుీ విషయాలలో  ర్థష్థట ర లకు 
దివతీయ ప్థత్ో మిగులుత్ుంది 

(3) పోసుా త్పు సంబంధాలలో మారుే ఏమీ 
ఉండదు 

(4) కేందోం, ర్థషట రం సవత్ంత్ోంగథ 
వయవహర్ిస్థా యి 
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137. Which of the following is not a function dealt 

by Union Public Service Commission with 

regard to various services of the Union ? 

(1) Framing and amending of recruitment 

rules for services of the Union 

(2) Disciplinary cases of various Union 

services 

(3) Advising the President on matter 

referred by him 

(4) Conducting Departmental examinations 

 

138. The Finance Commission of India deals with 

(1) Sharing of taxes between Centre and 

States 

(2) Sharing of revenues between States 

(3) Sharing of investment between Centre 

and States 

(4) All the given options are correct 

 

139. In the Parliamentary procedure, a motion is 

a/an 

(1) Informal proposal by a member to 

adjourn business 

(2) Formal proposal by a member to adjourn 

business 

(3) Formal proposal by a member to do 

something permissible 

(4) Informal proposal by a member to do 

something permissible 

137. క్రందివథనిలో ఏది కేందాో నిక్ చెందిన వివిధ్ 
సరీ్వస్ లకు సంబంధించి, యూనియన్ పబోిక్ 
సరీ్వస్ కమీషన్ చేసప పని కథదు ? 

(1) కేందో సరీ్వస్ లలో నియామక 
నియమాల రూపకలేన మరి్యు 
సవరణ 

(2) వివిధ్ కేందో సరీ్వస్ ల యొకక 
కరమశిక్షణ కేసులు 

(3) ర్థషట రపతి అడిగిన విషయాలలో 
ఆయనకు సలహాలు అందించడం 

(4) విభాగపరమెైన పరీ్క్షలను నిరవహ ంచడం 

138. భారత్ ఆరాి్క సంఘం ఈ విషయానిక్ 
సంబంధించిన పని చేసుా ంది ? 

(1) కేందో, ర్థష్థట ర ల మధ్య పనుీల పంపకం 

(2) ర్థష్థట ర ల మధ్య ర్ వ నూయ పంపకం 

(3) కేందో, ర్థష్థట ర ల మధ్య పెట ట బడి పంపకం 

(4) ఇచిిన సమాధానాలనీీ సర్ ైనవే 

139. ప్థర్ిోయమెంటరీ్ నియమావళిలో  ‘మోషన్’ 
(తీర్థమనము)  అంటే 
(1) కథరయకలాప్థలను వథయిదా వేయడానిక్ 

ముందసుా  అనుమతి లేకుండా ఒక 
సభుయడు చసేప పోతిప్థదన 

(2) కథరయకలాప్థలను వథయిదా వేయడానిక్ 
ముందసుా  అనుమతితో ఒక సభుయడు 
చేసప  పోతిప్థదన 

(3) ఏదెైనా అనుమతింపదగినది చేయడానిక్ 
ముందసుా  అనుమతితో ఒక సభుయడు 
చేసప పోతిప్థదన 

(4) ఏదెైనా అనుమతింపదగినది చేయడానిక్ 
ముందసుా  అనుమతి లేకుండా ఒక 
సభుయడు చసేప పోతిప్థదన 
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140. Which is the force that moves the machine of 

democracy ? 

(1) Majority rule 

(2) Rule of law 

(3) Electoral system 

(4) Wisdom of people 

141. Who initiates the process of appointment of 

Chief Justice of a High Court ? 

(1) Chief Minister of the State 

(2) Outgoing Chief Justice of the High 

Court 

(3) Chief Justice of India 

(4) Union Law Secretary 

142. Who moved the Objectives resolution in the 

Constituent Assembly ? 

(1) Jawaharlal Nehru 

(2) Vallabhbhai Patel 

(3) K.M. Munshi 

(4) Dr. B.R. Ambedkar 

 

143. What is the amount (in rupees) paid per a  

Scheduled Caste/Tribe candidate under  

the NTR Vidyonnathi Scheme to a  

private coaching institute for Civil Services 

Coaching ? 

(1) 70,000 

(2) 50,000 

(3) 1,00,000 

(4) 2,00,000 

140. పోజ్స్థవమయ యంతాో నిీ నడిపప శ్కా్ ఏది ? 

(1) అధిక సంఖ్ాయకుల ప్థలన 

(2) చటటబదిమెైన ప్థలన 

(3) ఎనిీకల వయవసా 

(4) పోజల వివేకం/జ్ణ నము 

141. ఉనీత్ నాయయస్థా న పధోాన నాయయమూర్ిా 
నియామక పోక్రయను ఎవరు ప్థోరంభిస్థా రు ? 

(1) ర్థషట ర ముఖ్యమంతిో 
(2) పదవవిరమణ చేసుా నీ ఉనీత్ 

నాయయస్థా న పోధాన నాయయమూరాి్ 

(3) భారత్ పోధాన నాయయమూర్ిా 
(4) కేందో నాయయశథఖ్ కథరయదరి్శ 

142. ర్థజ్యంగ పరి్షత్ుా లో “లక్షయయల తీర్థమనానిీ” 
ఎవరు పోవేశ్పెటాట రు ? 

(1) జవహర్క లాల్ న హరూ  

(2) వలోభ్  భాయి పటేల్ 

(3) కే.ఎమ్స. మునీష  
(4) డా. బి.ఆర్క. అంబేడకర్క 

143. సివిల్ సెరీ్వస్ పరీ్క్షకు శిక్షణ కొరకు ఒక పెైవీేట్ 
ఇనిసిటటయయట్ కు NTR విదో యనీతి పథకం క్ంద 
పోతి ష్ెడూయల్ కుల/తెగ అభయరిి్క ై   ఎంత్ 
మొతా్ం (రూప్థయలలో) చెలో్పస్థా రు ? 

(1) 70,000 

(2) 50,000 

(3) 1,00,000 

(4) 2,00,000 
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144. How much percentage of marks are to be 

secured by a candidate in his Degree or PG (as 

applicable)  to be eligible under Ambedkar 

Overseas Vidyanidhi Scheme ? 

(1) Cut-off system is followed 

(2) 50% 

(3) 55% 

(4) 60% 

145. Approximately, how much amount was paid as 

compensation to tribal coffee growing farmers 

of Visakhapatnam district  for loss due to  

Hud Hud Cyclone (choose nearest figure in 

Rupees Crores) ? 

(1) 100 

(2) 79 

(3) 29 

(4) 9 

146. What is the lower age limit for persons 

belonging to PVTG (Particularly Vulnerable 

Tribal Group) for availing old age pension ? 

(1) 55 years 

(2) 50 years 

(3) 58 years 

(4) 60 years 

147. Out of the following, which tribal religious 

festival was declared as a State festival during 

2016 ? 

(1) Sri Sri Sri Modakondamma Talli Jatara 

(2) Sri Sri Sri Talupulamma Talli Jatara 

(3) Sri Sri Sri Tirupatamma Talli Jatara 

(4) Sri Sri Sri Mavullamma Talli Jatara 

144. అంబేడకర్క ఓవర్క సీస్ విదాయనిధి పథకం క్ంద 
అరాత్ సంప్థదించాలంటే ఒక అభయరాి్ త్న డిగీర 
లేక PG పరీ్క్షలో ఎంత్ శథత్ం మారుకలు కల్పగి 
ఉండాల్ప ? 

(1) కట్ ఆఫ్ పదేతి అనుసరి్స్థా రు 
(2) 50% 
(3) 55% 
(4) 60% 

145. హుద్ హుద్ త్ుఫథను వలో నషటప్ర యిన 
విశథఖ్పటీం జిలాో  గిరి్జన కథఫీ ర్ ైత్ులకు 
చెలో్పంచిన నషటపరి్హారం సుమారుగథ ఎంత్ 
(కలటో రూప్థయలలో సమీప మొతాా నిీ 
పపర్బకనండి) ? 

(1) 100 

(2) 79 

(3) 29 

(4) 9 

146. PVTG సమూహానిక్ చెందిన గిరి్జనులు 
వృదాి పయ పెనషన్ ప్ొ ందడానిక్ గల కనీస 
వయోపర్ిమితి ఏమిటి ? 

(1) 55 ఏళళళ 
(2) 50 ఏళళళ 
(3) 58 ఏళళళ 
(4) 60 ఏళళళ 

147. క్రందివథనిలో ఏ గిరి్జన ధారి్మక ఉత్ైవథనిీ 
2016లో ర్థషట ర ఉత్ైవంగథ పోకటించారు ? 

(1) శ్మర శ్మర శ్మర మోడకొండమమ త్లో్ప జ్త్ర 

(2) శ్మర శ్మర శ్మర త్లుపులమమ త్లో్ప జ్త్ర 

(3) శ్మర శ్మర శ్మర తిరుపత్మమ త్లో్ప జ్త్ర 

(4) శ్మర శ్మర శ్మర మావుళళమమ త్లో్ప జ్త్ర 
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148. Under the Ambedkar Overseas Vidyanidhi 

programme, in which of the following 

countries can PG and Ph.D. studies be  

pursued ? 

(1) USA, UK, Australia, France and 

Singapore 

(2) USA, UK, France, Italy and Netherlands 

(3) USA, UK, Australia, Canada and 

Netherlands 

(4) USA, UK, Australia, Canada and 

Singapore 

 

149. What is the annual family income limit (in 

rupees) for a Scheduled Caste student to avail 

post-matric scholarship ? 

(1) 1,00,000 

(2) 2,00,000 

(3) 2,50,000 

(4) 5,00,000 

 

150. Which organization implements the 

rehabilitation of bonded labour scheme in 

Andhra Pradesh ? 

(1) SERP (Velugu) 

(2) District Lead Bank of the concerned 

district 

(3) Andhra Pradesh Scheduled Castes 

Cooperative Finance Corporation Ltd. 

(4) District Industries Centre 

148. అంబేడకర్క ఓవరీ్ైస్ విదాయనిధి పధ్కం క్ంద 
PG మరి్యు PhD చదువు క్రంద పపర్బకనీ  ఏ 
దేశథలలో చదువుకలనవచుిను ? 

(1) అమెరి్కథ, బిోటన్, ఆసపట రల్పయా, ఫథోన్ై 
మరి్యు సింగపూర్క 

(2) అమెరి్కథ, బిోటన్, ఫథోన్ై, ఇటలీ 
మరి్యు న దర్థో ండ్ై 

(3) అమెరి్కథ, బిోటన్, ఆసపట రల్పయా, క నడా 
మరి్యు న దర్థో ండ్ై 

(4) అమెరి్కథ, బిోటన్, ఆసపట రల్పయా, క నడా 
మరి్యు సింగపూర్క 

149. ష్ెడూయల్ కులాల విదాయరాి్ మెటిోక్ త్రువథత్ 
ఉపకథరవేత్నానిీ ప్ొ ందాలంటే అత్ని 
కుట ంబ వథర్ిషకథదాయ పరి్మితి 
(రూప్థయలలో) ఎంత్ ? 

(1) 1,00,000 

(2) 2,00,000 

(3) 2,50,000 

(4) 5,00,000 

150. ఆంధ్ో పోదేశ్ లో వ టిటచాక్రి్ పునర్థవథసపు 
పథకం ఏ సంసా అమలు చేసుా ంది ? 

(1) SERP (వ లుగు) 
(2) జిలాో  లీడ్ బాయంక్ 

(3) APSCCFC ల్పమిటెడ్  (ఆంధ్ో పోదేశ్ 
ష్ెడూయల్్ కులాల సహకథర ఆరిి్క 
కథర్బేరే్షన్ ల్పమిటెడ్) 

(4) జిలాో  పరి్శ్రమల కేందోము 
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