
OWH/EP/444 2017 

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$Mö° Ððþâ¶ý ÏÐ@þ^èþ$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. If a piece of wood and a piece of iron are placed 

in a fridge and  taken out after 15 minutes, 

which one would feel more cold on  

touching ? 

(1) Wood 

(2) Iron 

(3) Both will give equal feeling 

(4) Depends on climate 

2. If Limestone (Calcium Carbonate) kept in a 

test tube is heated with a spirit lamp and a 

burning match stick is kept near the mouth of 

the test tube  

(1) The fire will be extinguished 

(2) The stick will glow with higher 

brightness 

(3) The stick will glow with same brightness 

(4) The stick will explode 

3. Rancidity is a/an  

(1) Reduction reaction 

(2) Oxidation reaction 

(3) Neutralization reaction 

(4) None of the above 

4. The rear view mirror of a motorcycle shall be a 

(1) Flat mirror 

(2) Concave mirror 

(3) Convex mirror 

(4) Half concave and half convex 

ళెక్షన్ – I 

1. క చెకక భుకక భమిము ఇన భుకక 
లన పిజ్ లో 15 నిభుశుహలనుహటు ఉంచి 
ఫమటకి తీళ షపాశిళతే  ఏది ఎకకకఴ చలల గహ 
అనిషే ంది? 

(1) చెకక 
(2) ఇనభు 
(3) మ ండఽ చలలదనభులో షభానంగహ 

ఉంటాభ 

(4) రహతాఴయణం ెై ఆధాయడి ఉంటుంది 

2. షనను మహభని(కహయౌశమం కహమబొన్) ప మ్క్ష 
నాయక లో ఉంచి శూహమహభ దీం తో ర్డిచేషఽే ,  
క భండే అగిి ులల న మ్క్ష నాయక భుఖం 
ఴదద  ఉంచినుపడు ఏం జయుగుత ంది? 

(1) భంట ఆమినుో త ంది 
(2) అగిి ులల  భమింత ికహవఴంతంగహ 

భండుత ంది 
(3) అగిిులల  అదే ికహవంతో భండుత ంది 
(4) అగిిులల  తలకత ంది 

3. భుకికనుో ఴడం  క 

(1) క్షమకయణ చయయ 
(2) ఆకసషకయణ చయయ 
(3) తటళీ కయణ చయయ 
(4) ఇచిిన  షభాధానాలక ఏయ కహఴు 

4. రహసనాలకక ఉండే మిమర్ ఴయయ భుయరర్ 

(1) షభతల అదదం 
(2) ుటాకహయ అదదం 
(3) కకంఫాకయ   
(4) షగం ుటాకహయ, షగం కకంఫాకహయ అదదం 
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5. Why are tungsten filaments used in 

incandescent bulbs ? 

(1) High specific resistance and high 

melting point 

(2) Low specific resistance and high melting 

point 

(3) High specific conductance 

(4) Low specific heat 

6. Which of the following inputs is required for 

photosynthesis to occur ? 

(1) Oxygen 

(2) Chlorophyll 

(3) Glucose 

(4) Hydrogen 

7. Which of the following is the longest part of 

the alimentary canal ? 

(1) Oseophagus 

(2) Large Intestine 

(3) Small Intestine 

(4) Stomach 

8. Kwashiorkor disease is a result of  

(1) Protein Deficiency 

(2) Vitamin Deficiency 

(3) Carbohydrate Deficiency 

(4) Water Deficiency 

5. జఴయౌంచే ఫలకొలలో టంగ్ షటన్ పలబ ంటల న 
ఎందకక ఉయోగిశూహే యు ? 

(1) అధిక యశిశట నిమోధభు భమిము అధిక 
దియబఴన శూహీ నం 

(2) తకకకఴ యశిశట నిమోధభు భమిము 
అధిక దియబఴన శూహీ నం 

(3) అధిక యశిశట రహసకత 

(4) తకకకఴ యశిశట ఉశణభు 

6. కియణజనయ షంయోగ కిరమ జయగడానికి 
కిందిరహనిలో ఏ దాయీం అఴషయభౌత ంది ? 

(1) ఆకిషజన్ 

(2) తిసమితభు 
(3) గలల కోజ్ 

(4) ఴ ైడరిజన్ 

7. కిందిరహనిలో ఏది ఆశృయ నాళం యొకక 
అతయంత నుొ డర ైన ఫాగం? 

(1) ఆశృయ రహఴిక 

(2) ెదద  తిగు 
(3) చినన తిగు 
(4) కడుు 

8. కహఴలమాయకర్ రహయధి దీనిఴలన 
కలకగుత ంది? 

(1) నుోి టీన్ లోం 
(2) యటభున్ లోం 
(3) కహమోొఴ ైడేి)  లోం 
(4) నీటి లోం 
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9. Which of the following is a parasite ? 

(1) Yeast 

(2) Mushroom 

(3) Cuscuta 

(4) Leech 

10. In which part of the heart, would there be less 

oxygen in the blood ? 

(1) Right Atrium 

(2) Right Ventricle 

(3) Left Atrium 

(4) Left Ventricle 

11. The magnitude of root pressure would be 

minimum during 

(1) Summer 

(2) Winter 

(3) Rainy season 

(4) Autumn 

12. Which gas is used to ripen fruits ? 

(1) Xylene 

(2) Bromine 

(3) Chlorine 

(4) Ethylene 

13. Which gland is associated with Diabetes ? 

(1) Thyroid 

(2) Spleen 

(3) Pancreas 

(4) Liver 

9. కిరంది రహనిలో ఏది మహననజీయ? 

(1) ఈస్టట  
(2) కకకక గబడుగు 
(4) MæüçÜ$Pr 
(4) జలగ 

10. గుండెలోని  ఏ ఫాగంలోని యకేంలో తకకకఴ 
ఆకిషజన్ ఉంటుంది? 

(1) కకడి కమిణక 
(2) కకడి జఠమిక 
(3) ఎడభ కమిణక 
(4) ఎడభ జఠమిక 

11. ర్యు డన మిభాణం ఏ కహలభులో 
తకకకఴగహ ఉంటుంది? 

(1) ర్షయ కహలం 
(2) శీతాకహలం 
(3) ఴమహశ  కహలం 
(4) ఆకకమహలక కహలం 

12. ళళన భగిించడానికి ఏ రహముఴున 
ఉయోగిశూహే యు? 

(1) జ ైయ్న్ 
(2) ఫరి భున్ 
(3) కోల మిన్ 
(4) ఎథియ్న్ 

13. డమాఫెటిస్ట కక షంఫంధించిన గరంధి ఏది ? 

(1) థెైమహభడ్ 
(2) లసం 
(3) కోల భం 
(4) కహలేమం 
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14. Which Indian woman scaled Mount Everest 

five times ? 

(1) Bachendri Pal 

(2) Anshu Jarnsenpa 

(3) Malavath Purna 

(4) Arunima Sinha 

15. Who is the Prime Minister of France ? 

(1) Emmanuel Macron 

(2) Edouard Philippe 

(3) Marine Le Pen 

(4) Bernard Cazeneuve  

16. What is the theme of the National Technology 

Day celebrated on 11
th

 May, 2017 ? 

(1) Per drop more crop 

(2) Make in India 

(3) Technology for life support systems 

(4) Technology for inclusive and sustainable 

growth 

14. ఏ ఫాయతీమ భఴియా ఎఴమ స్టట  శిఖమహనిన ఐద 
శూహయుల  అధిమోఴించింది ? 

(1) ఫచేందిి నుహల్ 

(2) అంయ జమ నసంనుహ 

(3) భాళఴత్ యయణ 

(4) అయుణిభ ళనాస  

15. నూహిన్ష ిధాన భంత్రి ఎఴయు? 

(1) ఎభానయమల్ భకహర న్ 

(2) ఎడఴర్్ పయౌప్ 

(3) భమ ైన్ లే ెన్ 

(4) ఫెమహనర్్ కహజన్ఴు 

16. 11 బే, 2017 న నియఴఴించిన జాతీమ 
శూహంకేత్రక దినోతషఴ ిధాన అంవం ఏభుటి? 

(1) ర్ డాి ప్ మోర్ కహర ప్ 

(2) బేక్ ఇన్ ఇండిమా 

(3) నుహిణాధాయ ఴయఴషీలకక శూహంకేత్రక 
మిజాా నం 

(4) షభుియత భమిము షళీ య ఴాదిి కి 
శూహంకేత్రక మిజాా నం 
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17. Which of the following is the South Asia 

satellite launched by India for the benefit of 

SAARC countries except Pakistan ? 

(1) GSAT – 7 

(2) GSAT – 8 

(3) GSAT – 9 

(4) GSAT – 9A 

18. As per Swachch Sarvekshan, 2017 conducted 

by Ministry of Urban Development, which is 

the cleanest city in India ? 

(1) Surat 

(2) Visakhapatnam 

(3) Mysuru 

(4) Indore 

19. As per the new definition adopted by India, a 

person is treated as blind if the person is 

unable to count fingers from a distance of  

(1) 3 metres 

(2) 6 metres 

(3) 2 metres 

(4) 4 metres 

17. కిందిరహనిలో నుహకిశూహే న్ తప భుగతా శూహర్క 
దేఱహల {ç³Äñý*f¯@þÐ@þ¬ కోషం ఫాయత్ 
ియోగించిన దకి్షణాళమా ఉగరసం ఏది? 

(1) జీఱహ)  – 7 

(2) జీఱహ)  – 8 

(3) జీఱహ)  – 9 

(4) జీఱహ)  – 9A 

18. కేంది టటణాభిఴాదిి  భంత్రితఴ ఱహఖ 
నియఴఴించిన 2017 షఴచ్చి షమేఴక్షణ ికహయం 
ఫాయత్ లో అతయంత యబబి ైన నగయం ఏది? 

(1) షఽయత్ 

(2) యఱహఖటనం 
(3) బ ైషఽర్ 

(4) ఇండరర్ 

19. ఫాయత్ కొతేగహ అనషమిషే నన నియఴచనం 
ికహయం క ఴయకిే ఎంత దఽయం నండి ర్ిళలన 
లెకికంచలేకనుో తే అతనిని అంధనిగహ 
మిగణిశూహే యు? 

(1) 3 భూటయుల  
(2) 6 భూటయుల  
(3) 2 భూటయుల  
(4) 4 భూటయుల  
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20. Who is the winner of Australian Grand Prix, 

2017 ? 

(1) Lewis Hamilton 

(2) Valterri Bottas 

(3) Sebastian Vettel 

(4) Daniel Ricardo 

21. Who is the latest winner of Deodhar Trophy ? 

(1) Gujarat 

(2) Mumbai 

(3) Karnataka 

(4) Tamil Nadu 

22. Where does most of the Indian urban 

household waste go ? 

(1) Compost 

(2) Landfill 

(3) Recycling 

(4) Incineration 

23. As per Census 2011, approximately how  much 

percentage of rural households in the country 

get tap water ? 

(1) 31% 

(2) 26% 

(3) 20% 

(4) 12% 

20. ఆళతట యేౌమన్  గహర ండ్ ి üÞ, 2017 యజేత ఎఴయు? 

(1) లూభస్ట శృభులటన్ 

(2) రహలేే మి ఫొ టాట స్ట 

(3) ళెఫాళటమన్ ర టటటల్ 

(4) డేనిమల్ మికహమో్  

21. ఇటీఴల దఴేధర్ టాి పని గ లకచకకననది 
ఎఴయు ? 

(1) గుజమహత్ 

(2) భుంఫెై 
(3) కమహణ టక 

(4) తభుళ్ నాడు 

22. ఫాయత్ లో టటణాల ఇళలలోని చెతే GMæü$PÐ@þV> 
ఎకకడకక ంఫడుత ననది? 

(1) కంనుో స్టట  తమామ్కి 

(2) చెతే గుటటల ఴదదకక (ÌêÅ…yŠþíœÌŒý) 

(3) ునమిఴనియోగహనికి 

(4) బళికయణకక 

23. 2011 జనాఫా లెకకల ికహయం దేవంలోని 
షభాయుగహ ఎంత ఱహతం గహర భూణ ఇళలకక 
కకయాభ నీయు అందతోంది? 

(1) 31% 

(2) 26% 

(3) 20% 
(4) 12% 
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24. In many  aquatic bio-systems, the biomass 

pyramid is 

(1) Non-existent 

(2) Upright 

(3) Inverted 

(4) Ever changing in shape 

25. Economic Sustainability 

(1) Helps to make products cheaper 

(2) Creates wealth to improve living 

standards 

(3) Recycles materials to save on costs 

(4) Creates peace with border nations 

26. Biodiversity is higher in the regions near the  

(1) Equator 

(2) Poles 

(3) Tropic of Cancer 

(4) Tropic of Capricorn 

24. చాలా జల షంఫంధ జీఴ ఴయఴషీలోల  జీఴ 
దిఴయమహశి యభుడ్ 

(1) ఉండద 
(2) నిటాయుగహ ఉనన యభుడ్ లా ఉంటుంది 
(3) †ÆæÿVæüÐóþíÜ¯@þ యభుడ్ గహ ఉంటుంద ి

(4) ఆకహయం తయచఽ భాయుత ంటుంది 

25. ఆమీిక షళీ యతఴం ? 

(1) ఉతపత ే లక చఴకగహ చేళతందకక దరసదం 
చేషే ంది 

(2) జీఴన  ిభాణాలక ెంుచేమడానికి  
షందన షాళటషే ంది 

(3) ఖయుి తగిించే యధంగహ ఴనయుల 
ునమిఴనియోగభు  చేషే ంది 

(4) షమిసదద  దేఱహలతో ఱహంత్ర కయౌపషే ంది 

26. జీఴర ైయధయం ఈ నుహింతానికి దగియలోని 
ిదేఱహలలో ఎకకకఴ 

(1) బలభధయ మేఖ 

(2) ధారహలక 
(3) కమహకటక మేఖ 

(4) భకయ మేఖ 
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27. Bhitarkanika in Odisha is a 

(1) Teak forest 

(2) Hill resort 

(3) Mangrove forest 

(4) Temple town 

28. As per Government Rules, collection of  

e-waste is the exclusive responsibility of  

(1) The distributor 

(2) The consumer 

(3) The retailer 

(4) The producer 

29. Which of the following countries withdrew 

from the Kyoto Protocol and renounced its 

commitments ? 

(1) UK 

(2) Canada 

(3) Germany 

(4) France 

30. The natural Nitrogen cycle is disturbed 

mainly by  

(1) Indiscriminate usage of Urea in 

agriculture 

(2) Indiscriminate usage of Phosphate in 

agriculture 

(3) Borewell irrigation 

(4) Mechanized cultivation 

27. భీతర్ కణిక అన్ది మిశూహషలోని  క 

(1) టేకక అయణయం 
(2) ఴిల్ మిశూహర్ట 
(3) Ð@þ$yæþ AyæþÑ  
(4) ుణయ షీలం 

28. ిబుతఴ నిఫంధనల ికహయం ఎలెకహటా నిక్ 
ఴయయిు ళతకయణకక  యమేి ఫాధయత ఎఴమిది? 

(1) ంణీదాయుడు 
(2) యనియోగదాయుడు 
(3) _ËÏÆæÿ Ð@þÆæÿ¢Mæü$yæþ$ 

(4) ఉతపతే్రదాయుడు 

29. కిరంది దేఱహలలో ఏది కోయటో నుోి టోకహల్ 
పందభు నండి ఉషంసమించకకని, 
దాని కొయకక  చేళన  రహగహద నాలన  
ఴదియౌెటిట ంది ? 

(1) నృిటన్ 

(2) క నడా 
(3) జయినీ 

(4) నూహిన్ష 

30. షసజ నతిజని గబలకష దేని ఴలన ిధానంగహ 
దెఫొత్రంటుంది ? 

(1) ఴయఴశూహమంలో మలమిమాన 
యచక్షణాయఴితంగహ రహడడం 

(2) ఴయఴశూహమంలో నూహళతే)  న 
యచక్షణాయఴితంగహ రహడడం 

(3) ఫర యు ఫాయ కిరంద శూహగు 
(4) మాంత్రిక ఴయఴశూహమం 
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31. What is the major cause of deforestation  in 

the world ? 

(1) Demand from paper industry 

(2) Expansion of agriculture 

(3) Firewood requirement 

(4) Forest fires 

32. Which trees are cut by smugglers in 

Seshachalam Hills for illegal export ? 

(1) Teak 

(2) Rosewood 

(3) Red sandalwood 

(4) Ficus 

33. Out of the birds given below, which bird is the 

most affected by cell tower radiation in India ? 

(1) Parrot 

(2) Pigeon 

(3) Crow 

(4) Sparrow 

34. Approximately how much length of Indian 

coastline is prone to Cyclones and Tsunamis ? 

(Select nearest figure) 

(1) 3700 km 

(2) 4700 km 

(3) 5700 km 

(4) 6700 km 

31. ించంలో అటయ నియమిలనకక ిధాన 
కహయణం ఏభుటి ? 

(1) తర్ మివరభ నండి డిభాండ్ 

(2) ఴయఴశూహమ యషేయణ 

(3) ఴంట చెయకక అఴషయం 
(4) దారహనలం 

32. ఱేశుహచలం అడఴులలో అకరభ ఎగుభత్ర కోషం 
షిగలర్ లక ఏ చెటల న నమికి ర్షే నానయు? 

(1) టేకక 
(2) నఽకభాన (మోజ్ ఴుడ్ప 
(3) ఎయర చందనం 
(4) భమిర 

33. కిరంది రహటిలో, ఫాయత్ లో ళెల్ టఴర్ యకియణం 
ఴలల  ఫాగహ ిఫాయతబ ైన క్షి ఏది ? 

(1) చిలకక 

(2) నుహఴుయం 
(3) కహకి 
(4) చిక  

34. షభాయుగహ ఎంత నుొ డఴు ఫాయత తీయ నుహింతం 
త నూహనలక, షనాభూ ిఫారహనికి గుయభయయ 
ిభాదం ఉంది ? (çÜÒ$ç³ ÑË$Ð@þ¯@þ$ 
Væü$Ç¢…^èþ…yìþ) 

(1) 3700 కి.భూ. 
(2) 4700 కి.భూ. 
(3) 5700 కి.భూ. 
(4) 6700 కి.భూ. 
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35. The ground shaking during an earthquake 

would be higher in  

(1) Hard Soil 

(2) Soft  Soil 

(3) Rocky Soil 

(4) Shaking does not vary with soil type 

36. What is the best shape of a house in cyclone 

resistant architecture ? 

(1) Square 

(2) Rectangle 

(3) L Shape  

(4) U Shape 

37. In which of the following places landslides are 

a frequent hazard ? 

(1) Tamil Nadu 

(2) Madhya Pradesh 

(3) Odisha 

(4) Uttarakhand 

38. Out of the ones given below, which is not an 

essential element for a  rescue operation  

immediately after a disaster like Tsunami or 

Earthquake ? 

(1) Manpower 

(2) Money 

(3) Equipment 

(4) Method 

35. బలకం షభమంలో ఈ న్ల ఎకకకఴగహ 
ికంషే ంది? 

(1) గటిట  న్ల 
(2) Ððþ$™èþ¢° ÐóþË 
(3) మహత్ర న్ల 
(4) న్ల షఴఫారహనిన ఫటిట  కింనలో తేడా 

ఉండద 

36. త నూహన తాకిడి తటుట కకన్ ఇళల  నిమహిణంలో ఏ 
ఆకహయు ఇలకల  భంచి పయౌతాలనిశూహే భ 

(1) చత యషిభు 
(2) దీయఘచత యషిభు 
(3) ఎల్ ఆకహయం 
(4) ము ఆకహయం 

37. కిరంద తమబకనన ిదేఱహలోల , దేనిలో 
కొండచమిమలక యమిగిడడం తయచగహ జమిగే 
ిభాదం 

(1) తభుళ నాడు 
(2) భధయ ిదేశ్ 
(3) డిఱహ 
(4) ఉతేమహఖండ్ 

38. కిరంద తమబకనన రహటిలో ఏది షనాభూ లేదా 
బలకంభు ఴచిిన ర నర ంటన్ చేటేట  యక్షణ 
కహయయకరభభులో అత్రభుఖయబ ైన  అంవం 
కహద 

(1) భనశ యలక 
(2) ధనభు 
(3) మికమహలక 
(4) దిత్ర/ికిరమ 



OWH/EP/444 ( 14 )  A  

39. Which Section of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014 states that the 

Centre shall assist the successor States of 

Andhra Pradesh and Telangana to raise 

additional police forces ? 

(1) Section 6 

(2) Section 7 

(3) Section 8 

(4) Section 9 

40. After reorganization, the High Court at 

Hyderabad is known as 

(1) High Court of Andhra Pradesh at 

Hyderabad 

(2) High Court of Telangana 

(3) High Court of Judicature at Hyderabad  

for States of Andhra Pradesh and 

Telangana 

(4) Andhra Pradesh & Telangana High 

Court 

41. Which Section of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014 extends  existing 

access to higher education to students of both 

States for 10 years ? 

(1) Section 94 

(2) Section 95 

(3) Section 98 

(4) Section 100 

39. అదను నుో య్ష ఫలగహలన ఏమహపటు 
చేషకకన్ందకక ఆంధి ిదేశ్ భమిము 
తెలంగహణా ిబుతాఴలకక కేందిం షశృమం 
అందించాలని ఆంధి ిదేశ్ ునయఴయళీ కయణ 
చటటం, 2014 లోని ఏ మిచేేదం తమబకననది ? 

(1) మిచేేదం 6 

(2) మిచేేదం 7 

(3) మిచేేదం 8 

(4) మిచేేదం 9 

40. ునర్ ఴయఴళీ కయణ తయురహత ఴ ైదమహఫాద్ లో 
ఉనన ఴ ైకోర్ట న ఏభని లకషే నానయు ? 

(1) ఴ ైకోర్ట ఆఫ్ ఆంధి ిదేశ్ ఎ)  
ఴ ైదమహఫాద్ 

(2) ఴ ైకోర్ట ఆఫ్ తెలంగహణా 
(3) ఴ ైకోర్ట ఆఫ్ జుడికేచర్ ఎ)  ఴ ైదమహఫాద్ 

పర్ õÜtsŒýÞ B‹œ ఆంధి ిదేశ్ అండ్ 
తెలంగహణా 

(4) ఆంధి ిదేశ్ భమిము తెలంగహణా ఴ ైకోర్ట 

41. యబజనకక భుంద ఆధిిదేశ్ లోని 
యదాయయుి లందమికస లభిషే నన ఉననత 
యదాయఴకహఱహలక, మ ండు మహశుహట ే లలోని 
యదాయయుి లకూ 10 ఏళల  ఴయకక అందఫాటులో 
ఴుండాలని, ఆంధి ిదశే్ ునయఴయఴళీ కయణ 
చటటం, 2014 లోని ఏ మిచేేదం 
తెలకుత ంద?ి 

(1) మిచేేదం 94 

(2) మిచేేదం 95 

(3) మిచేేదం 98 

(4) మిచేేదం 100 
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42. After reorganization, what is the approach 

being followed by the State of Andhra Pradesh 

to achieve high growth rate ? 

(1) Mission Mode Approach 

(2) Business as Usual Approach 

(3) Long March Approach 

(4) Slow and Steady Approach 

43. Who is the knowledge partner for providing 

technical assistance to the State of Andhra 

Pradesh to achieve high growth in Primary 

Sector ? 

(1) ICAR 

(2) ICRISAT 

(3) CRIDA 

(4) MPEDA 

44. In the area of Animal Husbandry, which of the 

following is not identified as a key growth 

driver by the State of Andhra Pradesh ? 

(1) Milk 

(2) Meat 

(3) Eggs 

(4) Fur, Skins and Hides 

45. If Kilo is  Thousand, then Deka is  

(1) One 

(2) Ten 

(3) Hundred 

(4) Ten Thousand 

42. ునర్ ఴయఴళీ కయణ తయురహత అధిక ఴాదిి  
మేటున శూహధించడానికి ఆంధి ిదేశ్ ఏ 
యధానానిన అనషమిశూోే ంది ? 

(1) భుశన్ మోడ్ యధానభు 
(2) మధాతథ రహయనుహయ యధానభు 
(3) లాంగ్ భార్ి యధానభు 
(4) న భిదెైన భమిము నిలకడెైన 

యధానభు 

43. నుహిథభుక యంగంలో అధిక ఴాదిిని 
శూహధించడానికి ఆంధి ిదేశ్ కక శూహంకేత్రక 
షశృమభు అందించే బేధర  ఫాగశూహఴభు 
ఎఴయు ? 

(1) ఐ.ళ.ఎ.ఆర్. 
(2) ఇకిరఱహ)  
(3) కిరడా 
(4) ఎంెడా 

44. య షంఴయిన యంగభులో ఈ కిరంది రహటిలో 
దేనిని ిధాన ఴాదిి  చోదకం గహ ఆంధి ిదేశ్ 
ిబుతఴం గుమిేంచ లేద ? 

(1) నుహలక 
(2) భాంషం 
(3) గుడుల  
(4) ఉనిన, చయిం భమిము తోలక 

45. Kilo కనక ర భయ అభతే Deka ఎంత ? 

(1) కటి 
(2) ది 
(3) ఴంద 

(4) ది ర్లక 
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46. In the diagrams given below, what comes  

next ? 

    

(1) 

 

(2)

  

(3)

  

(4)

  

47. Find the next number in the series :  

0, 6, 24, 60, 120, 210,  ? 

(1) 320 

(2) 330 

(3) 336 

(4) 356 

 

48. Find out the missing number in the diagram. 

 

(1) 11 

(2) 12 

(3) 14 

(4) 15 

46. కిరంది రహటిలో తయురహత ఏ ఫొ భి ఴషే ంది? 

    

(1) 

 

(2)

  

(3)

  

(4)

  

47. ఈ షంఖయల ఴయుషలో తయురహత్ర షంఖయన 
కనగబనండి : 0, 6, 24, 60, 120, 210, ? 

(1) 320 
(2) 330 
(3) 336 
(4) 356 

48. కింది చితాిలోల  ిఱహనయికభు ఴదద  ఉండఴలళన 
షంఖయన గుమేించండి? 

 

(1) 11 
(2) 12 
(3) 14 
(4) 15 

? 

? 
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49. If NUMBER is UNBMRE, then GHOST would 

be 

(1) HGOST 

(2) HOGST 

(3) HOGTS 

(4) HGSOT 

50. Balu travelled from his school straight  

400 metres. He then turned left and travelled 

500 metres straight. Then he turned left again 

and travelled 400 metres straight. Thereafter, 

he turned right and walked for another  

600 metres straight. How far is he from the 

school ? 

(1) 1 kilometre 

(2) 1·1 kilometres 

(3) 1·4 kilometres 

(4) 1·8 kilometres 

51. Anu is mother of Bala and Charu. Damu is 

husband of Charu. Mala is wife of Bala. What 

would  Damu call Mala as ? 

(1) Sister-in-law 

(2) Niece 

(3) Sister 

(4) Daughter 

52. If “/” is for addition, “+” for multiplication, “ –’’ 

for division and “” for subtraction, then  

10 + ((8/2) – (7  2)) would be 

(1) 20 

(2) 30 

(3) 50 

(4) 100 

49. NUMBER కనక UNBMRE అభతే, 
అుపడు GHOST ఏభఴుత ంద ి

(1) HGOST 
(2) HOGST 
(3) HOGTS 
(4) HGSOT 

50. ఫాలక తన షఽకల్ నండి న్యుగహ  
400 భూటయుల  ర యాళడు. తయురహత 
ఎడభర ైుకక త్రమిగి 500 భూటయుల  త్రననగహ  
ర యాళడు. తయురహత భయళ ఎడభ ర ైు త్రమిగి 
న్యుగహ 400 భూటయుల  ర యాళడు. ఆ తయురహత 
అతన కకడి ర ైు త్రమిగి త్రననగహ 600 భూటయుల  
నడిచాడు. అతన ఇుపడు షఽకల్ నండ ి
ఎంత దఽయంలో ఉనానడు? 

(1) 1 కిలోభూటర్ 
(2) 1.1 కిలోభూటర్ 
(3) 1.4 కిలోభూటర్ 
(4) 1.8 కిలోభూటర్ 

51. ఫాల భమిము చాయుల తయౌల అన.  చాయు బయే 
తయు దాభు. ఫాల యొకక ఫాయయ భాల. 
దాభు భాలన ఏభని లకశూహే డు? 

(1) ఴదిన/భయదలక 
(2) బేనకోడలక 
(3) శూో దమి 
(4) కూత యు 

52. ‘‘/’’ కూడిక గుయుే , ‘‘+’’ గుణకహయం గుయుే , ‘‘–’’ 
ఫాగహశృయం గుయుే  భమిము ‘‘x’’ తీళర్త గుయుే  
అభతే అుపడు 10 + ((8/2ప – (7x 2)) 
ఏభఴుత ంది ? 

(1) 20 
(2) 30 
(3) 50 
(4) 100 
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In questions no. 53 to 57, look at the cost of living 

graph showing variation of Inflation Index with 

years (Y0, Y1, Y2 and Y3) and answer the following 

questions : 

 

 

 

 

53. In the diagram,  what is the base value of the 

Inflation Index ? 

(1) 80 

(2) 120 

(3) 100 

(4) 0 

54. Which of the items showed increase in price in 

the period Y2 to Y3 ? 

(1) Houses 

(2) Food 

(3) Water 

(4) Petrol 

{ç³Ô¶ý²ËMæü$ (53 – 57), “Mìü…§æþ ఇచిిన జీఴన ఴయమ 
గహర ఫ్ లో యయధ షంఴతషమహల (Y0, Y1, Y2, 
భమిము Y3) దిరయయలొణ షఽచీ లో ఴయతాయశూహలన 
మిశీయౌంచి, కిరంది ివనలకక షభాధానాలక 
గుమిేంచండి : 

        iÐ@þ¯@þ Ð@þÅÄ¶ý$Ð@þ¬ 

  

 

 

53. టభులో ఇచిిన దిరయయలొణ షఽచీ ఆధాయ 
యలకఴ ఎంత? 

(1) 80 
(2) 120 
(3) 100 
(4) 0 

54. Y2 నండి Y3 కహలభులో ఏ ఴషే ఴుల ధయ 
ెమిగింది? 

(1) గాశృలక 
(2) ఆశృయం 
(3) నీయు 
(4) ెటోి లక 

BàÆæÿÐ@þ¬              Væü–àË$  

±Ææÿ$                     ò³{sZÌŒý   

 

దరి
యయల
ొణ
 ష
ఽచీ
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55. Which of the items has  the highest inflation 

rate ? 

(1) Houses 

(2) Food 

(3) Petrol  

(4) Water 

56. What is the average increase in price for 

Houses from Y0 to Y2 ? 

(1) 5% 

(2) 2·5% 

(3) 10% 

(4) 0% 

 

57. In which period, water prices had the highest 

percentage decrease ? 

(1) Y0 to Y1 

(2) Y1 to Y2 

(3) Y2 to Y3 

(4) Same in all years 

55. ఏ ఴషే ఴు అతయధిక దిరయయలొణం కయౌగిఉంది ? 

(1) గాశృలక 

(2) ఆశృయం 

(3) ెటోి లక  

(4) నీయు 
 
 

56. Y0 నండి Y2 ఴయకక గాశృల ధయలో షగటు 
ెయుగుదల ఎంత? 

(1) 5% 

(2) 2.5% 

(3) 10% 

(4) 0% 
 
 
 

57. ఏ షంఴతషమహల భధయ నీటి ధయలక అతయధిMæü 
Ô>™èþÐ@þ¬  తగహి భ? 

(1) Y0 నండి Y1 

(2) Y1 నండి Y2 

(3) Y2 నండి Y3 

(4) అనీన షంఴతషమహలలో షభానం 
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58. Pir Panjal mountain range is in  

(1) Himadris 

(2) Outer Himalayas 

(3) Lesser Himalayas 

(4) Higher Himalayas 

 

59. Which of the following is the highest peak in 

Eastern Ghats ? 

(1) Arma  Konda  (Sitamma Konda) 

(2) Mahendra giri 

(3) Deomali 

(4) Gali Konda 

60. The Deccan Plateau is  generally slanted 

towards  

(1) South 

(2) East 

(3) West 

(4) Flat 

61. Out of the following, which is the longest canal 

in India ? 

(1) Buckingham Canal 

(2) Sutlej Yamuna Link Canal 

(3) Sharda Canal 

(4) Indira Gandhi Canal 

58. ర్ ంజాల్ యఴత ఱేరణి ఈ కిరంది రహటిలో 
ఉననద?ి 

(1) ఴిభాదిి 
(2) ఫాసయ ఴిభాలమాలక 
(3) నిభన ఴిభాలమాలక 
(4) ఉననత ఴిభాలమాలక 

59. కింది రహనిలో తూయుప యఴత ఱేరణులోల ని 
అత యననత శిఖయం ఏది ? 

(1) ఆయి కొండ (ళతభి కొండప 
(2) భఴ ంది గిమి 

(3) దేఴ భాయౌ 

(4) గహయౌ కొండ 

60. దకకన ఠబలభు శూహధాయణ రహలక ఎటుర ైు 
ఉంటుంది ? 

(1) దక్షిణం 
(2) తూయుప 
(3) డభయ 

(4) చదనగహ 

61. కింది రహనిలో ఏది ఫాయత్ లోని అత్ర నుొ డర ైన 
కహలకఴ ? 

(1) ఫకింగ్ శృమ్ కహలకఴ 

(2) షటటల జ్ మభునా అనషంధాన కహలకఴ 

(3) ఱహయద కహలకఴ 

(4) ఇందిమహ గహంధీ కహలకఴ 
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62. Approximately, how much percentage of GDP 

of India is spent towards public expenditure 

on education (choose the nearest figure) ? 

(1) 1% 

(2) 4% 

(3) 8% 

(4) 12% 

63. Which of the following is not counted while 

computing GDP ? 

(1) Value of  final agricultural produce 

(2) Value of services rendered by Banks 

(3) Value of  motors produced by Industry 

(4) Value of services rendered by a 

Housewife 

64. What happens to production in agricultural 

sector, if large number of people shift out of 

agricultural sector in India ? 

(1) There would be marginal decrease in 

production 

(2) The production may not decrease 

(3) There would be steep decrease in 

production 

(4) None of the given answers 

65. In the recent years, what is the approximate 

ratio of shares of formal and informal sectors 

to the  GDP of  India (choose the nearest 

figure) ? 

(1) 25 : 75 

(2) 30 : 70 

(3) 50 : 50 

(4) 70  : 30 

62. ఫాయత షఽీ ల జాతీయోతపతే్రలో శ భాయు 
ఎంత ఱహతం ిజా దద  కింద యదయెై ఖయుి 
చేషే నానయు (షభూ యలకఴన తీషకోండిప? 

(1) 1% 
(2) 4% 
(3) 8% 
(4) 12% 

63. కిరంది రహనిలో దేనిని షఽీ ల జాతీయోతపతే్ర 
గణించేటుపడు లెకకలోకి తీషకోయు ? 

(1) అంత్రభ ఴయఴశూహమ ఉతపతే్ర యలకఴ 

(2) ఫాయంకకలక అందించిన ళతఴల యలకఴ 

(3) మివరభ దాఴమహ ఉతపతే్ర అభన మోటార్ 
ల యలకఴ 

(4) గాఴిణులక   అందించిన ళతఴల యలకఴ 

64. ఫాయత్ లో ఎకకకఴ షంఖయలో ిజలక 
ఴయఴశూహమ యంగం నండి తయయౌనుో తే, అుపడు 
ఴయఴశూహమయంగ ఉతాపదన ఏభఴుత ంది? 

(1) ఉతపతే్రలో కొదిద గహ తయుగుదల ఉంటుంది 
(2) ఉతపతే్ర తగికనుో ఴచిన 
(3) ఉతపతే్ర ఫామ్గహ తగుి త ంది 
(4) ెైన ఇచిిన షభాధానాలలో ఏది కహద 

65. CsîýÐ@þÍ M>ËÐ@þ¬ÌZ ఫాయత షఽీ ల 
జాతీయోతపతే్రలో  షంఘటిత, అషంఘటిత 
యంగహల రహటాల నిశపతే్ర ఎంత (షభూ 
యలకఴని గుమిేంచండిప? 

(1) 25 : 75 
(2) 30 : 70 
(3) 50 : 50 
(4) 70 : 30 
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66. Which of the following would not cause major 

influence on the climate of a place ? 

(1) Latitude 

(2) Longitude  

(3) Altitude 

(4) Distance from the Coast 

67. Which of the following is the largest 

contributor to Green House Effect ? 

(1) Methane 

(2) Carbon dioxide 

(3) Chlorofluorocarbons 

(4) Water Vapour 

68. Which of the following countries did not join 

the League of Nations ? 

(1) China 

(2) India (British Raj) 

(3) Cuba 

(4) United States of America 

69. As per the Gregorian calendar, the Bolshevik  

Revolution (October Revolution) occurred on  

(1) 25
th

 October 

(2) 15
th

 October 

(3) 7
th

 November 

(4) 15
th

 November 

66. కిందిరహనిలో ఏది క దివేు రహతాఴయణం ెై 
ెదదగహ ిఫాఴం చఽద? 

(1) అక్షషంవం 
(2) మేఖాంవం 
(3) ఎత ే  

(4) తీయం నండి దఽయం 

67. కిందిరహనిలో ఏది గ్రన్ సౌస్ట ిఫారహనికి  
(సమిత గాస గుణానికిప ిధాన కహయకభు? 

(1) భూథేన్ 

(2) కహయొన్ డెైమాక ైషడ్ 

(3) కోల మో ఫ్ోల మో కహయొన్ లక 
(4) నీటి ఆయమి 

68. కిరంది రహనిలో ఏ దేవం నానాజాత్ర షభుత్ర లో 
చేయలేద? 

(1) చెైనా 
(2) ఫాయత్ (నృిటిష్ మహజ్ప 
(3) కూయఫా 
(4) అమెరికా షంముకే మహశుహట ే లక 

69. గిరగేమిమన్ కహయలండర్ ికహయం ఫొ లేశ యక్ యలఴం 
(అకోట ఫర్ యలఴంప ఎుపడు జమిగింది ? 

(1) 25 అకోట ఫర్ 

(2) 15 అకోట ఫర్ 

(3) 7 నవంబర్  
(4) 15 నఴంఫర్ 
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70. What did Mahatma Gandhi do on the first 

independence day, i.e., 15-08-1947 ? 

(1) He undertook a 24-hour fast at Kolkata. 

(2) He unveiled the tricolour on Red Fort. 

(3) He oversaw the procession of lakhs of 

people at Raisina Hill. 

(4) He addressed a massive public meeting  

on communal harmony at Kolkata. 

71. The following is an example of Divide and 

Rule policy of the British in India. 

(1) Dividing the country into different 

provinces and ruling them 

(2) Encouraging Hindus and Muslims to 

fight against one another 

(3) Separating administration of cities and 

villages 

(4) Discrimination of Indians against the 

British citizens 

72. Out of the below mentioned persons, who is 

known for relentless work on widow 

remarriages ? 

(1) Kandukuri  Veeresalingam 

(2) Duggirala Gopala Krishnaiah 

(3) Tanguturi Prakasam 

(4) Panuganti Lakshmi Narasimha Rao 

70. భృటటభృదటి శూహఴతంతియ దినాన 
(15.8.1947ప భశృతాి గహంధీ ఏభు చేఱహయు? 

(1) కలకతాే  లో 24 గంటల నిమహశృయ దీక్ష 
చేఱహయు. 

(2) ఎయర కోటెై త్రిఴయణ తాకహనిన 
ఎగుయర్ఱహయు. 

(3) మ ైళనా ఴిల్ ఴదద  లక్షలాది ిజల 
ఊమేగింున త్రలకించాయు. 

(4) కలకతాే  లో భతశూహభయషయం గుమించి 
క ఫామ్ ఫఴియంగ షబలో భాటాల డాయు. 

71. కిందిరహనిలో ఏది నృిటిష్ రహయు అనషమించిన 
“యబజంచి నుహయౌంచ” యధానానికి ఉదాసయణ 

(1) దేఱహనిన అన్క నుహియన్ష గహ యబజంచి, 
రహటిని నుహయౌంచడం 

(2) ఴిందఴులక, భుళలభులక కమితో 
భమబకయు ఘయశణ డేటుల గహ 
నుోి తషఴించడం 

(3) నగమహల భమిము గహర భాల మినుహలనన 
ర్యుచేమడభు 

(4) నృిటిష్ నుౌయులక, ఫాయతీముల భధయ 
యఴక్ష చఽడం 

72. కిరంది రహమిలో ఎఴయు యతంత  యరహశృల 
గుమించి అయమహభ కాల చేఱహయు? 

(1) కందకూమి యమేవయౌంగం 
(2) దగిిమహల గోనుహల కాశణమయ 
(3) టంగుటూమి ికహవం 
(4) నుహనగంటి లక్షిి నయళంశృ మహఴు 
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73. Which of the following is not an indication of 

true democracy  ? 

(1) Free and fair elections 

(2) Respect for individual 

(3) Equality before law 

(4) Rule by majority only 

74. Power sharing by communities in a democracy 

will definitely  

(1) Accommodate diversities 

(2) Delay decision-making process 

(3) Increase instability and divisiveness 

(4) Undermine the unity of a country 

75. As per the modern Indian concept of 

secularism  

(1) State would completely distance from all 

religions 

(2) State encourages all religious practices 

and customs 

(3) State would intervene if a religious 

practice or custom violates fundamental 

rights 

(4) State protects all religious practices of 

minorities only 

73. కిందిరహనిలో ఏది నిజబ ైన ిజాశూహఴభాయనికి 
లక్షణం కహద ? 

(1) õÜÓ^éeÄ¶ý¬™èþOÐðþ$¯@þ Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ 
°çÙµ„æü´ë™èþOÐðþ$¯@þ G°²MæüË$ 

(2) ఴయకిేకి గౌయఴం 
(3) చటటం భుంద షభానతఴం 
(4) Ððþ$gêÇsîý§óþ ´ëË¯@þ 

74. ిజాశూహఴభయంలో యయధ షభలశృల భధయ 
అధికహయ ఫాగశూహఴభయం తపనిషమిగహ 
(1) ర ైయధాయలకక చోటు కయౌపషే ంది 
(2) నియణమ ికిరమన ఆలషయం చేషే ంది 
(3) అళీ యతఴం, ర్మహపటురహదానిన 

ెంచత ంది 
(4) దేవు ఐకయతన దెఫొతీషే ంది 
 

75. నయన ఫాయతీమ ÌoMìüMæüÐé§æþ ఫాఴన ికహయం 

(1) మహజయం అనిన  భతాలకక యమేిగహ  
దఽయంగహ ఉండాయౌ 

(2) మహజయం అనిన భత షంిదామాలక, 
ఆచామహలన నుోి తషఴించాయౌ 

(3) ఏదెైనా భత ఆచాయం లేదా షంిదామం 
ఴలన నుహిథభుక సకకకల ఉలల ంఘన 
జమిగితే మహజయం జోకయం  చేషకోరహయౌ 

(4) మహజయం బ ైనామిటీల భత 
షంిదామాలక, ఆచామహలన భాతిబే 
మియక్షిషే ంది 
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Section – II 

76. The Preamble of the Constitution mentions 

this word after “Equality of”  

(1) Nationality 

(2) Religion 

(3) Community 

(4) Status 

77. Which of the following statements about the 

Indian Constitution is correct ? 

(1) It is a mere text of written rules. 

(2) It  does not reflect aspirations of people. 

(3) It is a living organism of functional 

institutions. 

(4) It is not dependent on people. 

78. The fundamental duties were introduced in 

the Constitution  

(1) From the beginning 

(2) Through the 42
nd

 Amendment 

(3) Through the 44
th

 Amendment 

(4) Through the 1
st

 Amendment 

79. Out of the given below Acts, our Constitution 

shares many features with the  

(1) Government of India Act, 1935 

(2) Government of India Act, 1919 

(3) Indian Independence Act, 1947 

(4) The Constitution has no similarities 

with any other Act 

ళెక్షన్ – II 

76. ఫాయత మహజాయంగు ఠిక లో “షభానతఴభు”, 
కిరంది రహటిలో దేని కోషభని {ÐéÔ>Ææÿ$ ? 

(1) జాతీమతలో 
(2) భతంలో 
(3) ఴయింలో 
(4) సో దాలో 

77. కిరంద ఇచిిన రహటిలో ఫాయత మహజాయంగహనికి 
షంఫంధించి షమ ైనది ఏది? 

(1) అది కేఴలం యౌఖితయయఴక నిఫంధనల 
గరంథం. 

(2) అది ిజల BM>…„æüË @̄þ$ ిత్రపయౌంచద. 
(3) అది కహయయశీలక షంషీల షజీఴ ఴయఴషీ. 
(4) అది ిజలెై ఆధాయడినది కహద. 

78. మహజాయంగంలో నుహిథభుక ఫాధయతలక ఎుపడు 
చేమహియు ? 

(1) భృదటి నండి ఉనానభ 

(2) 42ఴ షఴయణ దాఴమహ 
(3) 44ఴ షఴయణ దాఴమహ 
(4) 1ఴ షఴయణ దాఴమహ 

79. కిరంద తమబకనన చటాట లలో దేనితో భన 
మహజాయంగహనికి ఎకకకఴ నుో యౌకలక ఉనానభ ? 

(1) ఫాయత ిబుతఴ చటటం, 1935 

(2) ఫాయత ిబుతఴ చటటం, 1919 

(3) ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ చటటం, 1947  
(4) ఏ చటటంతో¯@þ* మహజాయంగహనికి నుో యౌకలక 

లేఴు 
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80. Which party had the largest representation in 

the Constituent Assembly after Congress ? 

(1) Socialist 

(2) Justice Party 

(3) Independents 

(4) Muslim League 

81. On which date was the first meeting of the 

Constituent Assembly held ? 

(1) 15
th

 August, 1946 

(2) 13
th

 December, 1946 

(3) 9
th

 December, 1946  

(4) 26
th

 January, 1947 

82. Out of the documents given below, which is 

the lengthiest ? 

(1) Constitution of Canada 

(2) Constitution of India 

(3) Constitution of South Africa 

(4) Constitution of Australia 

83. In India, equality of opportunity in public 

employment is available to 

(1) All citizens 

(2) Citizens born in India only 

(3) All persons irrespective of citizenship 

(4) All citizens and persons of Indian origin 

80. కహంగ రస్ట తయురహత మహజాయంగ మిశత ే లో ఏ 
నుహమ్టకి అతయధిక నుహిత్రనిధయం ఉంది ? 

(1) శూో శయౌస్టట  
(2) జళటస్ట నుహమ్ట 
(3) షఴతంత ి లక 
(4) భుళల ం య్గ్ 

81. ఏ తేదీన మహజాయంగ మిశత ే  Ððþ¬§æþsìý 
çÜÐ@þ*ÐóþÔ¶ý… fÇW…¨ ? 

(1) 15 ఆగస్టట , 1946 

(2) 13 డిళెంఫర్, 1946 

(3) 9 డిళెంఫర్, 1946 

(4) 26 జనఴమి, 1947 

82. కిరంద తమబకనన మహజాయంగహలలో ఏద ి అతయంత 
´÷yæþOÐðþ¯@þ¨ / ò³§æþª¨ ?  

(1) క నడా మహజాయంగం 
(2) ఫాయత మహజాయంగం 
(3) దక్షిణ ఆపికహ మహజాయంగం 
(4) ఆళతట యేౌమా మహజాయంగం 

83. ఫాయత్ లో ిబుతఴ ఉదర యగహలలో షభాన 
అఴకహఱహలక ఎఴమికి ఉంటాభ ? 

(1) నుౌయులందమికి 

(2) ఫాయత్ లో ుటిటన నుౌయులకక భాతిబే 
(3) నుౌయషతఴంతో షంఫంధం లేకకండా 

అందమికస 
(4) నుౌయులక భమిము ఫాయత షంతత్రకి 

చెందిన అందయు ఴయకకే లకక 
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84. By and large, the fundamental rights and the 

directive principles are 

(1) Contradictory to each other 

(2) Exclusive to each other 

(3) Complementary to each other 

(4) One and the same 

85. The Directive Principles are 

(1) Mere moral precepts 

(2) Legally enforceable 

(3) Entirely  prohibitory in nature 

(4) Providing positive mandate to the State 

86. Which of the following is not a fundamental 

duty ? 

(1) To promote a religion 

(2) To respect the National Flag 

(3) To render compulsory service, if called 

for 

(4) To safeguard public property 

87. Which of the following may not be called a 

feature of a true Federation ? 

(1) Decentralization of power to local bodies 

(2) Independent Judiciary 

(3) One Nation One Tax 

(4) Bicameral Legislature 

84. దాదాుగహ నుహిథభుక సకకకలక, ఆదేశిక 
షఽతాిలక 
(1) క దానికి కటి ఴయత్రమేకం 
(2) యమేిగహ ర్యు ర్యు 
(3) యషపయ యయకహలక 
(4) మ ండఽ కకటే 

85. ఆదేశిక షఽతాిలక? 

(1) కేఴలం న ైత్రక షఽతాిలక 
(2) చటటభు దాఴమహ అభలక చేమాయౌషనయ 

(3) అనీన నిమోధాతికబ ైనయ 

(4) మహజాయనికి షకహమహతిక ఆదేవం ఇశూహే భ 

86. కిరంది రహటిలో ఏది నుహిథభుక ఫాధయత కహద? 

(1) క భతానిన నుోి తషఴించడభు 
(2) జాతీమ తాకహనిన గౌయయంచడం 
(3) అఴషయబ ైనుపడు దేవ యక్షణక ై 

ళతఴలన అందించడం 
(4) ిబుతఴ ఆషే లన కహనుహడడం 

87. కిరంది రహటిలో  ఏది నిజబ ైన షభాఖయ లక్షణం 
కహకనుో ఴచిన? 

(1) శూహీ నిక షంషీలకక అధికహయ యకేందీికయణ 

(2) షఴతంతియ నాయమఴయఴషీ   
(3) JMóü §óþÔ¶ý… JMóü ç³¯@þ$²  
(4) దిఴష¿ê ఴయఴషీ 
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88. For the purpose of Article 53(1) of the 

Constitution, Ministers of Government of 

India are 

(1) Officers subordinate to PM 

(2) Officers subordinate to President 

(3) Not subordinate to anyone 

(4) Officers subordinate to Parliament 

89. Parliament is  

(1) President and the two Houses 

(2) Vice President and the two Houses 

(3) Vice President, Speaker and the two 

Houses 

(4) The two Houses 

90. Who appoints the protem speaker of the Lok 

Sabha ? 

(1) The seniormost member becomes protem 

speaker by rule 

(2) Appointed by consensus 

(3) The President 

(4) The Chief Justice of India 

88. మహజాయంగు 53(1ప అధికయణం ికహయం ఫాయత 
ిబుతఴు భంత ి లక 

(1) ిధానభంత్రికి ఆధీన అధకిహయులక 

(2) మహశటేత్రకి అధీన అధికహయులక 

(3) ఎఴమికి అధీనలక కహయు 

(4) నుహయలబ ం) Mìü అధీన అధికహయులక 

89. నుహయలబ ం)  అంటే? 

(1) మహశటేత్ర భమిము మ ండు చటట షబలక 

(2) ఉ మహశటేత్ర భమిము మ ండు చటట 
షబలక 

(3) ఉ మహశటేత్ర, ళపకర్ భమిము మ ండు 
చటట షబలక 

(4) మ ండు చటట షబలక 

90. లోక్ షబ తాతాకయౌక (నుోి టటమ్ప ళపకర్ న 
ఎఴయు నిమభుశూహే యు? 

(1) నిఫంధన ికహయం ళనిమర్ షబుయడే 
తాతాకయౌక (నుోి టటమ్ప  ళపకర్ అఴుతాయు 

(2) షయఴ షభిత్ర దాఴమహ నిమభుశూహే యు 

(3) మహశటేత్ర నిమభుశూహే యు 

(4) ఫాయత ిధాన నాయమభలమిే 
నిమభుశూహే యు 



OWH/EP/444 ( 29 )  A  

91. In the context of  election to the post of 

President, the following post  held by a 

contestant  is treated as “Office of Profit” : 

(1) Vice President 

(2) Governor 

(3) Minister 

(4) Comptroller and Auditor General 

92. Who resigned as Vice President before 

contesting the election for President ? 

(1) Dr. S. Radhakrishnan 

(2) V.V. Giri 

(3) Dr. Zakir Hussain 

(4) R. Venkataraman 

93. The Constitution of India does not provide for 

the following : 

(1) President’s Rule at Union level 

(2) President’s Rule at State level 

(3) Martial Law in an area 

(4) Special status to States other than  

J&K 

94. In Lok Sabha, no confidence can be moved 

against  

(1) The Prime Minister 

(2) Any minister 

(3) Speaker 

(4) The Government 

91. మహశటేత్ర దయకి ఎనినకల నుో టీ 
షందయభభులో, అబయమీి కిరంది రహటిలో ఏ 
దయలో ఉంటే దానిని  `ఆపస్ట ఆఫ్ నుహిప) ’ 
అనగహ లాబదామకబ ైన దయగహ 
మిగణిశూహే యు ? 

(1) ఉ మహశటేత్ర 
(2) గఴయనర్ 
(3) భంత్రి 
(4) కంనుోట ే లర్ అండ్ ఆడిటర్ జనయల్ 

92. మహశటేత్ర ఎనినకలోల  నుో టీ చేమడానికి, ఉ 
మహశటేత్ర దయకి మహజీనాభా చేళనది ఎఴయు ? 

(1) డా. ఎస్ట. మహధాకాశణన్ 
(2) య.య. గిమి 
(3) డా. జాకసర్ సుళతషన్ 
(4) ఆర్. ర ంకటమహభన్ 

93. ఫాయత మహజాయంగంలో  కిరంది రహటిలో దేనికి  
అఴకహవభు లేద 

(1) కేందింలో మహశటేత్ర నుహలన 
(2) మహశట  ేశూహీ భలో మహశట ేత్ర నుహలన 
(3) క నుహింతభులో ళెైనిక ఱహషనభు 

(భాయశల్ లాప 
(4) జభుి కహశీిర్ తప ఇతయ మహశుహట ే లకక 

ితేయక సో దా 

94. లోక్ షబలో ఎఴమికి ఴయత్రమేకంగహ అయఱహఴష 
తీమహినం ిర్వెటటఴచిన 

(1) ిధాన భంత్ర ి
(2) ఎఴమ ైనా భంత్రి 
(3) ళపకర్ 
(4) ిబుతఴం 



OWH/EP/444 ( 30 )  A  

95. Coalition Government is 

(1) Specifically mentioned in the 

Constitution 

(2) An arrangement of convenience amongst 

political parties 

(3) At the will of the President 

(4) At the will of the Speaker of the Lok 

Sabha 

96. Which of the following is a condition of 

eligibility for appointment as Attorney 

General ? 

(1) Qualified to be appointed as a High 

Court Judge 

(2) Any Advocate  

(3) Qualified to be appointed as a Supreme 

Court Judge 

(4) Any eminent person with legal 

background 

97. The number of seats of Lok Sabha would 

remain unchanged till  

(1) 2020 

(2) 2022 

(3) 2025 

(4) 2026 

98. The term of Lok Sabha is five years from  

the   

(1) Last polling day 

(2) Date of proclamation by the President 

(3) Appointed date for its first meeting 

(4) Date of election of Speaker 

95. షంకసయణ ిబుతఴం ? 

(1) మహజాయంగంలో ితేయకంగహ తమబకనఫడినది 
(2) Æ>fMîüÄ¶ý$ ´ëÈÏË Ð@þ$«§æþÅ  Aç³çÜÆ>¯@þ$Mæü*Ë 

HÆ>µr$ 

(3) మహశటేత్ర ఇచే ికహయం శూహగేది 
(4) లోక్ షబ ళపకర్ ఇచే ికహయం శూహగేది 

96. కిరంది రహటిలో ఏది అటామ్న జనయల్ 
నిమాభకహనికి కహఴలళన అయసత ? 

(1) ఴ ైకోర్ట నాయమభలమిేగహ నిమభుత లక 
కహఴడానికి అయసత ఉండడం 

(2) ఎఴమ ైనా నాయమరహది 
(3) షిం కోర్ట నాయమభలమేిగహ 

నిమభుత లక కహఴడానికి అయసత 
ఉండడం 

(4) నాయమ యంగంలో ఎఴమ ైనా ిభుఖ ఴయకిే 

97. ఏ షంఴతషయం ఴయకక లోక్ షబ శూహీ నాల షంఖయ 
భాయద ? 

(1) 2020 
(2) 2022 
(3) 2025 
(4) 2026 

98. లోక్ షబ ఐదేళల  కహల ఴయఴధి ఎకకడ నండ ి
నుహియంబభఴుత ంది ? 

(1) ఎనినకల చిఴమి మోజు 
(2) మహశటేత్ర ికటించిన తేదీ 
(3) షబ భృదటి షభార్ఱహనికి 

నియణభంఫడిన తేదీ 
(4) ళపకర్ న ఎననకొనన తేదీ 
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99. How many seats are reserved for Scheduled 

Castes and Scheduled Tribes in the Rajya  

Sabha ? 

(1) Nil 

(2) 45 

(3) 55 

(4) 60 

100. In case a member of the Lok Sabha becomes 

liable for disqualification (for reasons other 

than defection), whose decision would be  

final ? 

(1) Speaker 

(2) Speaker after consultation with Election 

Commission of India 

(3) President on his own 

(4) President after consultation with 

Election Commission of India 

101. Which of the following is not correct in the 

matter of removal of a Supreme Court Judge ? 

(1) The order of removal is passed by the 

President. 

(2) President shall conduct an enquiry 

before the motion of removal is moved in 

the Parliament. 

(3) The removal is on the grounds of 

“misbehaviour or incapacity” only. 

(4) In the Parliament debate is allowed on 

the motion of removal. 

99. మహజయ షబలో లెడఽయల్్ కకలభులక భమిము 
లెడఽయల్్ జాత లకక ఎనిన శూహీ నాలక మిజర్ఴ 
చేమఫడా్ భ 

(1) ఏభు లేఴు 
(2) 45 
(3) 55 
(4) 60 

100. కర్ళ క లోక్ షబ షబుయడిని అనయుస డుగహ 
ికటించాయౌష ఴళతే  (నుహమ్ట పమహభంు 
షందయభం కహకకండాప ఎఴమిది అంత్రభ 
నియణమం ? 

(1) ళపకర్ 
(2) ఫాయత ఎనినకల షంఘం తో 

షంిదించిన తయురహత ళపకర్ తీషకకన్ 
నియణమం 

(3) మహశటేత్ర షఴమం నియణమం 
(4) ఫాయత ఎనినకల షంఘం తో 

షంిదించిన తయురహత మహశటేత్ర 
తీషకకన్ నియణమం 

101. అత యననత నాయమశూహీ ను నాయమభలమిే ని 
తొలగించే ికిరమకక షంఫంధించి, కిరందిరహటిలో  
ఏది నిజం కహద ? 

(1) తొలగింు ఉతేయుఴన మహశటేత్ర 
జామ్చేశూహే యు. 

(2) నుహయలబ ం)  లో తొలగింు తీమహినం 
ిర్వెటటడానికి భుంద మహశటేత్ర 
యచాయణ చేశూహే యు. 

(3) తొలగింు కేఴలం ‘‘దశ్రఴయేన లేదా 
AÔ¶ýMæü¢™èþ/అషభయీత’’ అంఱహల ఆధాయంగహ 
ఉంటుంది. 

(4) తొలగింు తీమహినం ెై నుహయలబ ం)  లో 
చయి కక అనభత్ర ఉంటుంది. 
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102. Which of the following courts is vested with 

the power to punish for its own contempt ? 

(1) Supreme Court or High Court 

(2) Any court of law 

(3) Any Tribunal and Court of law 

(4) Any quasi-judicial and judicial authority 

103. When the President seeks opinion of the 

Supreme Court under Article 143  

(1) He is bound by the opinion 

(2) The opinion is  not binding on him 

(3) Supreme Court may refuse to give 

opinion 

(4) He has to refer the opinion to the 

Council of Ministers 

104. “State” as mentioned in Article 12 of the 

Constitution does not include  

(1) State Governments 

(2) Parliament of India 

(3) Service Associations of employees 

(4) Supreme Court of India 

102. కింది రహనిలో ఏ నాయమశూహీ నానికి ళఴమ 
ధికకయణ అభియోగం ెై శిక్ష యధించే అధికహయం 
ఉంది 
(1) అత యననత నాయమశూహీ నభు భమిము 

ఉననత నాయమశూహీ నభు 
(2) ఏదెైనా నాయమశూహీ నభు 
(3) ఏదెైనా టిిఫుయనల్ లేదా నాయమశూహీ నభు 
(4) నుహక్షిక నాయమాధికహయ షంషీ భమిము 

నాయమాధికహయ షంషీ 

103. అధికయణం 143 కింద మహశటేత్ర అత యననత 
నాయమశూహీ ను అభినుహిమానిన 
తీషకకననుపడు 
(1) ఆ అభినుహిమానికి కటుట ఫడి 

ఉండాయౌషఴషే ంది 
(2) ఆ అభినుహిమానికి కటుట ఫడి ఉండాయౌషన 

అఴషయం లేద 
(3) అభినుహిమం తెలడానికి అత యననత 

నాయమశూహీ నభు నిమహకమించఴచి 
(4) ఆ అభినుహిమానిన ఆమన భంత్రి 

భండయౌ ంనుహయౌ 

104. మహజాయంగంలోని 12 అధికయణం తమబకనన 
‘‘మహజయం’’ నియఴచనంలో మిగణనలోనికి మహనిది 
ఏది ? 

(1) మహశట  ేిబుతాఴలక 
(2) ఫాయత నుహయలబ ం)  

(3) ఉదర యగషీ ల అశూో ళభయశనల  

(4) ఫాయత అత యననత నాయమశూహీ నభు 
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105. Which article of the Constitution specifically 

mentions Public Interest Litigation ? 

(1) Article 32 

(2) Article 13 

(3) Article 131 

(4) There is no such article 

106. Which of the following is an example of 

Judicial Activism ? 

(1) Decision of Supreme Court on  

Interstate River Water Dispute  

(2) Decision of Supreme Court on rights of 

third gender 

(3) Decision of a High Court in a tax appeal 

(4) Decision of a District Court on 

ownership of land on which a public 

park is built 

107. Writ of Prohibition is available against  

(1) Judiciary and quasi-judicial bodies 

(2) Administrative authority 

(3) Any public body 

(4) Judicial and administrative bodies 

108. Which of the following States has special 

constitutional provisions applicable only to 

that State ? 

(1) Madhya Pradesh 

(2) Orissa 

(3) Uttar Pradesh 

(4) Andhra Pradesh 

105. మహజాయంగం లోని ఏ అధికయణం ితేయకంగహ ిజా 
ియోజన రహయజయం గుమించి తమబకంటుంది ? 

(1) అధికయణం 32 
(2) అధికయణం 13 
(3) అధికయణం 131 
(4) అలాంటి అధికయణం ఏదీ లేద 

106. కిందిరహనిలో ఏది నాయమఴయఴషీ యొకక 
అత యతాషసు కిరమాశీలత కక ఉదాసయణ ? 

(1) మహశుహట ే ల భధయ జల యరహదాలెై 
అత యననత నాయమశూహీ ను నియణమం 

(2) తాతీమ యౌంగ ఴయకకే ల సకకకలెై 
అత యననత నాయమశూహీ ను నియణమం 

(3) నన Aï³µÌŒý ెై ఊననత 
నాయమశూహీ ను నియణమం 

(4) నృల క్ నుహర్క E¯@þ² బలభుెై మాజభానయ 
సకకకల గుమించి జలాల  నాయమశూహీ ను 
నియణమం 

107. ‘నుొి ఴినృశన్’  మి)  ఎఴమికి ఴయత్రమేకంగహ 
ర్మఴచిన 

(1) నుహక్షిక నాయమాధికహయ షంషీలక భమిము 
¯éÅÄ¶ý$Ýë¦¯éË$ 

(2) మినుహలన మంతాి ంగం 
(3) ఏదెైనా ిబుతఴ షంషీ 
(4) నాయమ భమిము మినుహలన షంషీలక 

108. కిరంది రహటిలో ఏ  మహశుహట ే నికి, కేఴలం ఆ 
మహశుహట ే నికి ఴమేించే ితేయక మహజాయంగ నిఫంధనలక 
ఉనానభ? 

(1) భధయ ిదేశ్ 
(2) మిశూహష 
(3) ఉతేయ ిదేశ్ 
(4) B…{«§æþ {ç³§óþÔŒý  
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109. The minimum number of seats in the 

Legislative Assembly of any State is  

(1) 40 

(2) 50 

(3) 60 

(4) There is no minimum number 

 

110. As stated in the Constitution, the Republic of 

India is a 

(1) Union of States 

(2) Federation of States 

(3) Coalition of States 

(4) Conglomeration of States 

111. Parliament can make law on a subject in the 

“State List”  

(1) In all circumstances 

(2) In case of few constitutionally  specified 

exceptions 

(3) In all circumstances with the 

concurrence of the President 

(4) In no circumstances 

 

112. The Union executive  

(1) Cannot issue directions to a State 

(2) Can issue directions to a State without 

any constraint 

(3) Can issue directions to a State on 

certain matters and occasions where 

need is felt 

(4) Can issue directions to a State in all 

matters with the approval of the Rajya 

Sabha 

109. ఏ మహశటేు ఱహషన షబలోన ైనా  ఉండఴలళన 
కనీష శూహీ నాల షంఖయ ఎంత? 

(1) 40 
(2) 50 
(3) 60 
(4) కనీష షంఖయ ఏది లేద 

110. మహజాయంగభులో తెయౌన యధభుగహ ఫాయత 
గణతంతి మహజయభు క 

(1) మహశుహట ే ల ఐకయ యమభు (మలనిమన్ప 
(2) మహశుహట ే ల షభాఖయ 
(3) మహశుహట ే ల షంకసయణం 
(4) మహశుహట ే ల కూడిక 

111. నుహయలబ ం)  ఎుపడు ‘‘మహశట  ే జానృతా’’ లోని 
అంవం ెై చటటం చేమఴచిన ? 

(1) అనిన షందమహభలలో 
(2) మహజాయంగభుచే తెలకఫడిన కొనిన 

భునశృభంు షందమహభలలో 
(3) మహశటేత్ర ఆమోదంతో అనిన 

షందమహభలలో 
(4) ఏ షందయభంలోన కకదయద 

112. కేంది కహయయనిమహఴసక యఫాగభు? 

(1) మహశుహట ే లకక భాయిదయవకహలన 
జామ్చేమలేద 

(2) ఎలాంటి అడ్ంకకలక లేకకండా మహశుహట ే లకక 
భాయిదయవకహలన జామ్చేమగలద 

(3) అఴషయం ఉననుపడు భాతిబే కొనిన 
యశమాలలో మహశుహట ే లకక  
భాయిదయవకహలన జామ్చేమగలద 

(4) మహజయషబ ఆమోదంతో అనిన 
యశమాలలో మహశుహట ే లకక 
భాయిదయవకహలన జామ్చేమగలద 
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113. Under which article of the Constitution is 

Interstate Council established ? 

(1) Article 263 

(2) Article 262 

(3) Article 261 

(4) Article 260 

114. Which article of the Constitution states that 

“No tax shall be levied or collected except by 

authority of law” ? 

(1) Article 267 

(2) Article 266 

(3) Article 265 

(4) Article 264 

115. Who appoints the Finance Commission at the 

Union level ? 

(1) Finance Minister 

(2) President 

(3) Prime Minister 

(4) Parliament of India 

116. NTR Vidya Jyoti is a 

(1) Pre-matric Scholarship Scheme for 

Scheduled Tribe students in class IX and 

X 

(2) Overseas Scholarship Scheme for 

Scheduled Tribe Women students 

(3) Merit Scholarship Scheme for Backward 

Class students 

(4) Training programme for Scheduled 

Caste/Scheduled Tribe students 

preparing for civil services examination 

113. మహజాయంగం లోని ఏ అధికయణం కింద అంతర్ 
మహశట  ేభండయౌ ఏమహపటుచేమఫడింది? 

(1) అధికయణం 263 
(2) అధికయణం 262 
(3) అధికయణం 261 
(4) అధికయణం 260 

114. మహజాయంగంలోని ఏ అధికయణం ‘‘చటటఫదిబ ైన 
అధికహయభుతో తప ర్మే యధభుగహ నన 
యధించడం కహనీ, ఴషఽలక చేమడం కహనీ 
చేమమహద’’ అని తమబకంది ? 

(1) అధికయణం 267 
(2) అధికయణం 266 
(3) అధికయణం 265 
(4) అధికయణం 264 

115. కేందిభులో ఆమీిక షంఘానిన ఎఴయు 
నిమభుశూహే యు ? 

(1) ఆమీిక భంత్రి 
(2) Æ>çÙ‰ç³† 
(3) ిధానభంత్ర ి
(4) ఫాయత నుహయలబ ం)  

116. ఎన్.టి.ఆర్.  యదాయ జోయత్ర క 

(1) IX, X తయగత లలో ఉనన లెడఽయల్్ 
తెగల యదాయయుీ ల కోషం ి బ టిిక్ 
ఉకహయ ర్తన థకం 

(2) లెడఽయల్్ తెగల యదాయమిీనల కోషం 
యదేశీయదయ ఉకహయ ర్తన థకం 

(3) ర నకఫడిన తయగత ల యదాయయుీ లకక 
బ మి)  ఉకహయర్తన థకం 

(4) ళయల్ షమ్ఴళెస్ట మ్క్ష కోషం లెడఽయల్్ 
కకలాల/లెడఽయల్్ తెగల యధాయయుీ లకక 
శిక్షణ కహయయకరభం 
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117. The salary of Comptroller and Auditor 

General is equal to that of a 

(1) Judge of Supreme Court of India 

(2) Chief Justice of India 

(3) Cabinet Secretary of India 

(4) Secretary to Government of India 

118. The 10
th

 Schedule of the Constitution deals 

with  

(1) Official Languages 

(2) Defections 

(3) Land reform legislation 

(4) Panchayat Raj Institutions 

119. As per present laws, which of the following 

can levy tax on agriculture ? 

(1) Union Government 

(2) Both Union and State Governments 

(3) State Government 

(4) Neither Union nor State can levy tax 

120. Out of the given below, who has original 

jurisdiction to deal with an election petition  ? 

(1) Returning Officer 

(2) Election Commission 

(3) District Court  

(4) High Court 

117. కంనుోట ే లర్ భమిము ఆడిటర్ జనయల్ జీతం 
ఎఴమితో షభానంగహ ఉంటుంది ? 

(1) ఫాయత అత యననత నాయమశూహీ ను 
నాయమభలమిే 

(2) ఫాయత ిధాన నాయమభలమిే 
(3) ఫాయత కహయనృన )  కహయయదమివ 
(4) ఫాయత ిబుతఴ కహయయదమివ 
 

118. మహజాయంగంలోని 10ఴ లెడఽయల్ ఏ యశమభు 
భూద ఉననద?ి 

(1) అధికహయ ఫాశలక 
(2) పమహభంులక 
(3) బల షంషకయణ చటాట లక 
(4) ంచామత్ మహజ్ షంషీలక 
 

119. ిషే త చటాట ల ికహయభు, కిరంది రహమిలో ఎఴయు 
ఴయఴశూహమంెై నన యధంిచగలయు 

(1) కేంది ిబుతఴం 
(2) కేంది భమిము మహశట  ేిబుతాఴలక  
(3) మహశట  ేిబుతఴం 
(4) కేందిం గహని మహశట  ే ిబుతఴం గహని ç³¯@þ$² 

యధించ లేఴు 
 

120. కిరంద తమబకనన రహమిలో ఎనినకల పమహయద 
(టిశన్ప న యచామించే అధికహయం ఎఴమి 
మిధిలో ఉంటుంద ి

(1) మిటమినంగ్ ఆపషర్ 

(2) ఎనినకల షంఘం 
(3) జలాల  నాయమశూహీ నభు 
(4) ఉననత నాయమశూహీ నభు 
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121. The expenses of a  State Public Service 

Commission are 

(1) Charged to the Consolidated Fund of the 

State 

(2) Voted to the Consolidated Fund of the 

State 

(3) Charged to the Contingent Fund of the 

State 

(4) Voted to the Contingent Fund of the 

State 

122. Number of seats reserved to Scheduled Castes 

and Scheduled Tribes in educational 

institutions are determined on the basis of  

(1) Social Backwardness 

(2) Economic Status 

(3) Proportion of Scheduled Castes and 

Scheduled Tribes in the population 

(4) As fixed by the institution 

123. The Andhra Pradesh Lokayukta cannot 

investigate on actions taken by the 

(1) Members of Legislative Assembly 

(2) Chief Minister 

(3) Ministers of Andhra Pradesh 

Government 

(4) Vice Chancellor of a State University 

121. మహశట  ేనృల క్ షమ్ఴస్ట కభుశన్ ఖయుిలక 

(1) మహశటేు షంచిత నిధికి చార్్ 
చేమఫడతాభ 

(2) మహశటేు షంచిత నిధినండి  ఱహషన షబ 
ఒటింగ్ దాఴమహ చెయౌలంఫడతాభ 

(3) మహశటేు ఆగంత క నిధికి చార్్ 
చేమఫడతాభ 

(4) మహశటేు ఆగంత క నిధినండి  ఱహషన 
షబ ఒటింగ్ దాఴమహ చెయౌలంఫడతాభ 

 

122. యదాయ షంషీలోల  లెడఽయల్్ కకలాల భమిము 
లెడఽయల్్ జాత లకక కేటాభంచాయౌషన ళటల  
షంఖయన ఏ నుహిత్రదికన నిమహి మిశూహే యు ? 

(1) శూహభాజక ర నకఫాటుతనం 

(2) ఆమీిక సో దా 

(3) జనాఫాలో లెడఽయల్్ కకలాల భమిము 
లెడఽయల్్ జాత ల నిశపతే్ర 

(4) çÜ…çÜ¦ °Ææÿ~Ä¶ý$Ð@þ¬ {ç³M>ÆæÿÐ@þ¬ 
 

123. ఆంధి ిదేశ్ లోకహముకే ఎఴయు తీషకొనన 
చయయలెై యచాయణ జయలేయు? 

(1) ఱహషన షబ షబుయలక 
(2) భుఖయ భంత్రి 
(3) ఆంధి ిదేశ్ ిబుతఴ భంత ి లక 
(4) మహశట  ేయవఴయదాయలమ ఉ కకలత్ర 
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124. In which of the following situations contempt 

of court may  not arise ? 

(1) Scandalizing and lowering the authority 

of a court 

(2) Interference with or obstructing  the 

judicial proceedings 

(3) Complaint against a court to the higher 

court 

(4) A judge denigrating other judges of the 

same court or higher court 

125. How many members  would be there in the 

National commission for Scheduled Tribes 

apart from the Chairman  and  the  Vice 

Chairman ? 

(1) 3 

(2) 4 

(3) 5 

(4) 6 

126. Which of the following is a measure of 

protective discrimination ? 

(1) Preferential financial aid to Self Help 

Groups 

(2) Reservation of  posts in public 

employment to Scheduled Tribes 

(3) Appointing only people from one region 

in public jobs 

(4) Scholarships for minority students 

124. కిరంది రహటిలో ఏ షందయభం కోయుట  ధికకయణ 
కహద 

(1) నాయమశూహీ ను  అధికహమహనిన తకకకఴ 
చేళ భాటాల డటభు  భమిము  అకసమేి 
ఆనుహదించడభు 

(2) నాయమ ికిరమకక అఴమోధాలక 
కయౌగించడం లేక ఆ ికిరమలో జోకయభు 
చేషకొనడభు 

(3) క నాయమశూహీ నభు గుమించి అంతకంటే 
ఉననత నాయమశూహీ నభులో పమహయద 
చేమడం 

(4) క నాయమభలమిే అదే 
నాయమశూహీ నభులోని లేక ెై 
నాయమశూహీ నభులోని నాయమభలయుే లన 
కించయచడం 

125. లెడఽయల్్ తెగల జాతీమ కభుశన్ లో ఛెైయిన్, 
ర ైస్ట ఛెైయిన్ కహకకండా ఇంకహ ఎంతభంది 
షబుయలక ఉంటాయు 

(1) 3 
(2) 4 
(3) 5 
(4) 6 

126. కిరంది రహటిలో ఏది యరచ్నాతిక యక్షణ చయయ 
అఴుత ంది 
(1) షఴమం షశృమ ఫాందాలకక ితేయక 

ఆమీిక షశృమం అందించడం 
(2) లెడఽయల్ తెగలకక ిబుతఴ ఉదర యగహలలో 

మిజమేఴశన్ కయౌపంచడం 
(3) ిబుతఴ ఉదర యగహలలో క నుహింతానికి 

చెందినరహమిని భాతిబే నిమభుంచడం 
(4) బ ైనామిటీ యదాయయుీ ల కోషం 

ÝëPËÆŠÿíÙ‹³Ë$ 
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127. Which of the following is a function of the 

National Commission for Scheduled Castes ? 

(1) To provide scholarships to SCs 

(2) To raise a force for protection of SCs 

(3) To participate and advise on the 

planning process of socio-economic 

development of SCs 

(4) To implement Welfare Schemes at 

Union level 

 

128. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes 

(Prevention of Atrocities) Amendment Act, 

2015 broadly covers  

(1) 3 areas 

(2) 5 areas 

(3) 7 areas 

(4) 9 areas 

 

129. Whose decision is final in vesting of the rights 

under the Scheduled Tribes and other 

Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006 ? 

(1) District Level Committee 

(2) Central Government 

(3) Gram Sabha 

(4) District Forest Officer 

127. కిందిరహనిలో ఏది లెడఽయల్ కకలాల జాతీమ 
కభుశన్ చేళత ని? 

(1) లెడఽయల్్ కకలాల రహమికి ఉకహయ ర్తనం 
అందించడం 

(2) లెడఽయల్్ కకలాల రహమి యక్షణ కోషం 
శూహముధ దయానిన ఏమహపటు చేమడం 

(3) లెడఽయల్్ కకలాల శూహభాజక, ఆమీిక 
అభిఴాదిి  ిణాయక ికిరమలో నుహలగి నడం, 
షలశృలక అందించడం 

(4) కేంది శూహీ భలో షంక్షేభ థకహలన 
అభలకచేమడం 

128. లెడఽయల్్ కకలాల భమిము లెడఽయల్్ జాత ల 
(అతాయచాయ నిరహయణప షఴయణ చటటం, 2015 
ÌZ ిధానంగహ ఎనిన యశమాలెై 
(HÇÄ¶ý*ËOò³) °Ä¶ý$Ð@þ*Ë$ ఉనానభ? 

(1) 3 యశమాలక 
(2) 5  యశమాలక 
(3) 7 యశమాలక 
(4) 9 యశమాలక 

129. లెడఽయల్్ తెగలక భమిము ఇతయ షంిదామ 
అయణయ రహషల (అటయ సకకకల గుమిేంుప 
చటటం, 2006 లో సకకకల కలపన యశమంలో  
ఎఴమిది అంత్రభ నియణమం 

(1) జలాల  శూహీ భ కభుటీ 
(2) కేంది ిబుతఴం 
(3) గహర భ షబ 

(4) జలాల  అటయ అధికహమి 
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130. As per the Dowry Prohibition Act, the 

following amounts paid at the time of 

marriage may not be considered as dowry : 

(1) Money paid by father of bride to father 

of bridegroom on demand 

(2) Money paid by father of bride to sister of 

bridegroom on demand 

(3) Money paid by father of bridegroom to 

father of bride on demand 

(4) Presents received by bridegroom from 

different persons which are listed 

131. Under the Prohibition of Employment as 

Manual Scavengers and their Rehabilitation 

Act, 2013  

(1) Insanitary latrines are banned 

(2) Cost of construction of sanitary latrines 

would be met by Government 

(3) Open defecation is banned 

(4) Manual Scavengers are recruited in 

Government jobs 

132. Which of the following Acts provides for 

punishment  for  the  practice of 

Untouchability ? 

(1) The Human Rights and Dignity Act 

(2) Protection of Civil Rights Act 

(3) The Untouchability Eradication Act 

(4) The Scheduled Caste Protection Act 

130. ఴయకటన నిలతధ చటటం ికహయం యరహస 
షభమంలో కింద తమబకనన చెయౌలంులక 
ఴయకటనంగహ మిగణించయు 

(1) ెయళకొడుకక తండిి డిభాండ్ చేళన 
భూదట ెయలకూత యు తండిి ఇచేి 
శూొ భుి 

(2) డిభాండ్ చేళన భూదట యెలకూత యు 
తండిి ెయళకొడుకక శూో దమికి ఇచేి 
శూొ భుి 

(3) డిభాండ్ చేళన భూదట యెళకొడుకక 
తండిి ెయలకూత యు తండిికి ఇచేి 
శూొ భుి 

(4) యయధ ఴయకకే ల నండి ెయళకొడుకకకక 
అందిన కహనకలక, జానృతాలో 
రహి మఫడినయ 

131. భనశ యలన నుహకస నిలో ెటుట కొనటెై 
నిలతధభు భమిము నుహకస నిలో ఉనన రహమి 
ునమహరహష చటటం, 2013 ికహయం 

(1) నుహకస ని రహమి అఴషయం ఉండే 
(అమియబిప భయుగు దొడుల  
నిలతధింఫడినాభ 

(2) మియబి భయుగు దొడల  నిమహిణ 
ఴయమానిన ిబుతఴబే బమిషే ంది 

(3) ఫఴియంగ భల యషయ్న నిలతధింఫడినది 
(4) నుహకస నిలో ఉననరహమిని ిబుతఴ 

ఉదర యగహలలో నిమభుశూహే యు 
132. కిరందిరహటిలో ఏ చటటం  అంటమహనితనానిన 

నుహటించినందకక శిక్ష యధిషే ంది 
(1) భానఴ సకకకలక భమిము గౌయఴ చటటం 
(2) నుౌయ సకకకల మియక్షణ చటటం 
(3) అషపావయతా నియమిలన చటటం 
(4) లెడఽయల్్ కకలాల మియక్షణ చటటం 
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133. Under the Lokpal and Lokayukta Act, 2013, 

every State will have 

(1) A Lokpal 

(2) A Lokpal and few Lokayuktas 

(3) A Lokayukta 

(4) Chief Lokayukta and Lokayutas 

134. In an institution declared as a Minority 

Educational Institution by the Central 

Government, the percentage of reservation of 

seats  for Scheduled Caste students is  

(1) 15% 

(2) 10% 

(3) 5% 

(4) Nil 

135. Which of the following is an example of 

bonded labour ? 

(1) A child working in his family shop 

without remuneration 

(2) A child working in a brick kiln without 

being allowed to leave 

(3) A child artiste working three shifts a 

day 

(4) A child not going to school and finding 

occasional work 

133. లోక్ నుహల్ భమిము లోకహముకే చటటం, 2013 
ికహయం ిత్ర మహశట ంేలో యయు ఉంటాయు? 

(1) క లోక్ నుహల్ 

(2) క లోక్ నుహల్ భమిము కొందయు 
లోకహముకేలక 

(3) క లోకహముకే 

(4) భుఖయ లోకహముకే భమిము 
లోకహముకేలక 

134. కేంది ిబుతఴం బ ైనామిటీ యదాయ షంషీగహ 
ికటించిన షంషీలో లెడఽయల్్ కకలాల 
యదాయయుీ లకక ఎంత ఱహతం ళటుల  మిజర్ఴ 
చేమాయౌ 

(1) 15% 

(2) 10% 

(3) 5% 

(4) ఏభు లేద 

135. కిందిరహనిలో ర టిట  చాకిమికి ఉదాసయణ ఏది ? 

(1) కకటుంఫానికి చెందిన దకహణంలో క 
చినన లల రహడు జీతం లేకకండా 
నిచేమడం 

(2) క చినన లల రహడు ఇటుక ఫటీట  లో, 
ఫమటకక ర ళలడానికి యలక లేకకండా 
నిచేమడం 

(3) ఫాల కయాకహయుడు మోజుకక భలడు లఫ్టట 
లలో నిచేమడం 

(4) క చినన లల  రహడు షఽకలకకక ర â¶ýåక 
నుో ఴడం భమిము అుపడుపడఽ 
అతనికి ని దొయకడభు 
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136. In which of the following years, did the 

Commission of Sati (Prevention) Act come into 

force ? 

(1) 1986 

(2) 1987 

(3) 1988 

(4) 1989 

 

137. Who is eligible to file a petition seeking 

information under the Right to Information 

Act, 2005 ? 

(1) Any person 

(2) Any citizen 

(3) Any registered voter 

(4) Any person or a company 

 

138. As part of its work related to protection of 

human rights, on which disease, did the 

National Human Rights Commission take 

various initiatives including submission of a 

special report to the Parliament ? 

(1) Dengue 

(2) Heat Stroke 

(3) Silicosis 

(4) Leprosy 

136. షతీ షసగభన నిమోధక చటటభు కిరంది 
రహటిలో ఏ షంఴతషయభులో  అభలకలోకి 
ఴచిింది ? 

(1) 1986 

(2) 1987 

(3) 1988 

(4) 1989 
 

137. షభాచాయ సకకక చటటం, 2005 కింద 
షభాచామహనిన కోయుతూ టిశన్ దాఖలక 
చేమడానికి ఎఴయు అయుస లక ? 

(1) ఎఴమ ైనా 
(2) ఏ నుౌయుడెైనా 
(3) ఒటయుగహ గుమిేంు నుొ ందినరహయు ఎఴమ ైనా 
(4) ఏ ఴయకిే లేదా కంెనీ ఐనా 
 

138. భానఴ సకకకల మియక్షణ చయయలలో 
ఫాగభుగహ, జాతీమ భానఴ సకకకల 
కభూశన్, ఏ రహయధిె ై యషేాత చయయలక 
(నుహయలబ ం)  కక క ితేయక మినుో ర్ట 
ండభుతో షశృప చేటిటంది? 

(1) డెంగ్ 

(2) ఴడ దెఫొ 
(3) ళయౌకోళస్ట 

(4) కకశ ట  
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139. What is the scholarship amount towards  

fee and living expenses  to Scheduled Caste 

and Scheduled Tribe candidates selected 

under the Ambedkar Overseas Vidya Nidhi 

scheme for  higher studies abroad ? 

(1) < 10 lakhs 

(2) < 15 lakhs 

(3) < 20 lakhs 

(4) < 25 lakhs 

 

140. The scheme for extending financial assistance 

by Government of Andhra Pradesh to Tribal 

girls at the time of marriage is named as 

(1) Giri Kanya Kalyana Pathakam 

(2) Giri Puthrika Kalyana Pathakam 

(3) Giri Kumari Kalyana Pathakam 

(4) Giri Yuvathi Kalyana Pathakam 

 

141. Which of the following is one of the targets 

laid down in Comprehensive Project for Coffee 

Development  in  Agency  area of ITDA, 

Paderu ? 

(1) Establishment of 1000 retail outlets all 

over the  country 

(2) Extension of coffee cultivation to other 

tribal districts 

(3) Training of 50,000 farmers in coffee 

processing 

(4) Expansion of the coffee plantations by 

1,00,000 acres 

139. యదేఱహలలో ఉననత యదయ కోషం అంఫేడకర్ 
ఒఴర్ ళస్ట యదాయ నిధి థకం కింద ఎంక ైన 
SC /ST యధాయయుీ లకక పజ్ , భమిము జీఴన 
ఖయుిలక (బాత్రప కోషం ఇచేి ఉకహయ ర్తన 
భృతేం ఎంత ? 

(1) < 10 లక్షలక 
(2) < 15 లక్షలక 
(3) < 20 లక్షలక 
(4) < 25 లక్షలక 

140. యరహస షభమంలో గిమిజన భఴిళలకక 
ఆమిిక షశృమానిన అందించే B…{«§æþ {ç³§óþÔŒý  
ిబుతఴ థకం తయు ఏభుటి ? 

(1) గిమి కనాయ కయాయణ థకం 
(2) గిమి ుత్రికహ  కయాయణ థకం 
(3) గిమి కకభామి కయాయణ థకం 
(4) గిమి ముఴత్ర కయాయణ థకం 

141. కిరంది రహనిలో  షభూకాత గిమిజానాభిఴాదిి  
షంషీ, నుహడేయు ఏజ నీష నుహింతంలో కహప 
అభిఴాదిి కి ఉదేద శించిన షభూకాత నుహిజ క్ట లో 
నియణభంచకకనన లక్షషయలోల  కటి  ఏది? 

(1) దేవ రహయేంగహ 1000 చిలల య  యకరమ 
కేందాి లన నుహియంభించడం 

(2) ఇతయ గిమిజన జలాల లకక కూడా కహప 
శూహగున యషేమించడం 

(3) కహప తమామ్ ికిరమలో 50,000 భంది 
మ ైత లకక శిక్షణ ఇఴఴడం 

(4) కహప తోటలన ఇంకహ 1,00,000 
ఎకమహలకక యషేమించడం 
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142. How much percentage of subsidy is granted to 

a tribal belonging to PVTG category, in 

specified development schemes ? 

(1) 60% of the Unit cost or < 1 lakh, 

whichever is lower 

(2) 75% of the Unit cost or < 1 lakh, 

whichever is lower 

(3) 90% of the Unit cost or < 1 lakh, 

whichever is lower  

(4) 100% of the Unit cost or < 1 lakh, 

whichever is lower 

143. Out of the below, which is one of the objectives 

of Chandranna Cheyutha Scheme ? 

(1) To conduct employability linked skill 

development programmes for 

unemployed Scheduled Caste youth 

(2) To conduct employability linked skill 

development programmes for 

unemployed Scheduled Tribe  youth 

(3) To award pensions to old persons of age 

65 and above 

(4) To award pensions to old persons of age 

75 and above 

144. The scheme implemented through SERP to 

fight  the poverty of the poorest of the poor in 

Scheduled Castes is  

(1) Anuraga Hastam 

(2) Unnathi 

(3) Anna Deevena 

(4) Velugu 

142. నిమేదశిత అభిఴాదిి  థకహలలో PVTG ఴమహి నికి 
చెందిన గిమిజనలకక ఎంత ఱహతం షనృషడీ 
భంజూయు చేశూహే యు? 

(1) మలని)  ఴయమం లో 60% లేదా  
< 1 లక్ష , ఏది తకకకర ైతే అది 

(2) మలని)  ఴయమం లో 75% లేదా  
< 1 లక్ష , ఏది తకకకర ైతే అది 

(3) మలని)  ఴయమం లో 90% లేదా  
< 1 లక్ష , ఏది తకకకర ైతే అది 

(4) మలని)  ఴయమం లో 100% లేదా  
< 1 లక్ష , ఏది తకకకర ైతే అది 

143. కిరంది రహనిలో ఏది చందినన చేమలత థకం 
లక్షషయలలో కటి ? 

(1) నియుదర యగ లెడఽయల్్ కకలాల ముఴత 
కోషం ఉదర యగ షంఫంధిత న ైుణాయభిఴాదిి  
కహయయకరభాలన నియఴఴించడం 

(2) నియుదర యగ లెడఽయల్్ తెగల ముఴత కోషం 
ఉదర యగ షంఫంధిత న ైుణాయభిఴాదిి  
కహయయకరభాలన నియఴఴించడం 

(3) 65 ఏళళళ ఆ ెైఫడ్ ఴాది లకక ెనశన్ 
లక ఇఴఴడం 

(4) 75 ఏళళళ ఆ ెైఫడ్ ఴాది లకక ెనశన్ 
లక ఇఴఴడం 

144. లెడఽయల్్ కకలాలలోని  నియుతదలకక 
తదమికభు నండి యభుకేి కయౌంచడానికి 
‘ళెర్ప’ షంషీ దాఴమహ అభలక చేషే నన థకం 
ఏది ? 

(1) అనమహగ సషేం 
(2) ఉననత్ర 
(3) అనన దీర న 
(4) ర లకగు 
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145. Out of the below, who would be eligible in the 

Land Purchase Scheme for Scheduled Castes ? 

(1) Landless poor Scheduled Caste Women 

(2) Landless poor Scheduled Caste, 

irrespective of Gender 

(3) SHG of Scheduled Caste Women only  

(4) Landless poor  Scheduled Caste family 

only 

146. Which age group children are eligible  

under the “Giri Gorumuddalu” programme 

implemented in tribal areas to eradicate 

malnutrition ? 

(1) 3 years to 5 years 

(2) 3 years to 6 years 

(3) 7 months to 5 years 

(4) 7 months to 6 years 

147. After the abolition of plan and non-plan 

distinction,  what happened to the allocations 

under Tribal Sub Plan ? 

(1) All funds are meant for general 

developmental programmes 

(2) Only funds related to special schemes 

for Scheduled Tribes are available to 

them 

(3) The special schemes for Scheduled 

Tribes are abolished 

(4) Commensurate allocation of funds in 

schemes is made under the Scheduled 

Tribe Component 

145. లెడఽయల్్ కకలాల కోషం ఉదేద శించిన బల 
కొనగోలక థకం కింద లనిృ నుొ ందడానికి 
ఎఴయు అయుస లక? 

(1) బలభు లేని నియుతద లెడఽయల్్ కకల 
భఴిళ 

(2) బలభు లేని నియుతద లెడఽయల్్ కకలాల 
ఴయకకే లక, యౌంగ ఫేదం లేకకండా 

(3) లెడఽయల్్ కకలాల భఴిళల షఴమం 
షశృమక ఫాందభు భాతిబే 

(4) బలభు లేని నియుతద లెడఽయల్్ కకల 
కకటుంఫం భాతిబే 

146. గిమిజన నుహింతాలలో నుో శకహశృయ లేభుని 
తొలగించడానికి అభలక చేషే నన `గిమి 
గోయుభుదదలక’ కహయయకరభం ఏ ఴమషష లల ల 
కోషం ఉదేద శించినది ? 

(1) 3 షం. నండి 5 షం. ఴయకక 
(2) 3 షం. నండి 6 షం. ఴయకక 
(3) 7 న లలక నండి 5 షం. ఴయకక 
(4) 7 న లలక నండి 6 షం. ఴయకక 

147. ిణాయక, ిణాయకేత ఴయతాయశూహనిన యదద  చేళన 
తయురహత గిమిజన ఉ ిణాయక కింద 
కేటాభంులకక ఏం జమిగింది ? 

(1) A°² నిధలక శూహధాయణ అభిఴాదిి  
కహయయకరభాల కోషబే 

(2) కేఴలం లెడఽయల్్ తెగల ితేయక థకహల 
నిధలక భాతిబే రహమికి అందఫాటులో 
ఉంటాభ 

(3) లెడఽయల్్ తెగల ితేయక థకహలక 
యదదమాయభ 

(4) లెడఽయల్్ తెగల ఫాగభు కిరంద అనిన 
థకహలలో తగిన నిశపతే్రలో నిధల 
కేటాభంు జయుగుత ంది 
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148. Under the animal husbandry scheme for 

Scheduled Castes implemented by Andhra 

Pradesh Scheduled Castes Cooperative 

Finance Corporation Ltd, which of the 

following can be purchased by a beneficiary ? 

(1) Poultry birds 

(2) Cattle sheds 

(3) Graded Murrah Buffaloes 

(4) Feed plants 

149. Under the rehabilitation programme for 

Bonded Labour, how much amount would an 

adult bonded labour get from Government as 

one time assistance ? 

(1) < 10,000 

(2) < 20,000 

(3) < 50,000 

(4) < 1,00,000 

150. Who/What is the source of the Constitution of 

India ? 

(1) The British Democracy 

(2) The leaders of freedom movement 

(3) The people of India 

(4) The Supreme Court 

148. ఆంధి ిదేశ్ లెడఽయల్్ కకలాల షసకహయ ఆమిిక 
షంషీ ఆధఴయయభులో అభలక 
చేమఫడుత నన, లెడఽయల్్ కకలాలక ై  
ఉదేద శించిన య షంఴయిన థకం కింద 
లనిృదాయు కిందిరహనిలో దేనిని కొనగోలక 
చేమఴచిన? 

(1) కోళళళ 
(2) యఴుల కొటాట లక 
(3) గేరడ్ నుొ ందిన భుమహర  గేదెలక 
(4) దాణా ఉతపతే్ర కేందాిలక 

149. ర టిట  కహమిికకల ునమహరహష కహయయకరభం కింద 
క ఴయోజన ర టిట  కహమిికకడికి ిబుతఴం 
ఎంత భృతేం ‘‘కే శూహమి షశృమభు’’ కిరంద 
అందజేషే ంది ? 

(1) < 10,000 

(2) < 20,000 

(3) < 50,000 

(4) < 1,00,000 

150. ఫాయత మహజాయంగు భలలం ఎఴయు/ఏభుటి ? 

(1) నృిటిష్ ిజశూహఴభయం 
(2) శూహఴతంతోి యదయభ న్తలక 
(3) ఫాయత ిజానీకం 
(4) షిం కోర్ట 
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SPACE FOR ROUGH WORK 
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