
GS/EP/100 2017 

General Studies and Mental Ability 

(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. Each question carries 1 mark. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ 150 {ç³Ô¶ý²Ë$¯@þ²Ñ. JMöPMæüP {ç³Ô¶ý²Mæü$ 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$rÐ@þ¬ V>°, _…ç³r…V>°, í³ Œ̄þ ó̂þÄ¶ý$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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1. In which landmark judgment delivered in 

2016, did the Supreme Court issue guidelines 

on drought management to the Government of 

India ? 

(1) Swaraj Abhiyan Vs Union of India 

(2) PUCL Vs Union of India 

(3) Common Cause Vs Union of India 

(4) Mahipal Singh Rana Vs State of UP 

 

2. Out of the following, which is not a power 

granted to Rajya Sabha ? 

(1) Authorizing Parliament in the national 

interest to make a law on a matter in 

the State List 

(2) Authorizing State Assemblies in the 

national interest to make law on 

matters in the Union List 

(3) To return a Money Bill with 

recommendations 

(4) Authorizing Parliament in the national 

interest to make a law for creation of an 

All India Service 

 

3. Which of the following could be one of the 

reasons for pruning of development targets of 

the second five year plan ? 

(1) Non-availability of foreign collaborators 

to set up heavy industries 

(2) Deflationary situation in the economy 

(3) Acute shortage of foreign exchange 

(4) Failure of bureaucracy to implement 

developmental schemes 

1. 2016 లో ఇచ్చిన ఏ చభిణరా తభఔ తీయపలో 
షనాీం కోర్్ట ఔయఴు తుయఴసణ ఖుభిీంచ్చ పాయత 
ాబుణరఴతుకూ భాయగదయవఔ షఽణరాలన 
జాభీఙేలీంథి ? 

(1) షఴభహజ్ అతేమాన్ Vs పాయత 
ాబుతఴభు 

(2) PUCL Vs పాయత ాబుతఴభు 
(3) కహభన్ కహజ్ Vs పాయత ాబుతఴభు 
(4) భళీతృహల్ లీంగ్ భహణర Vs ఉతతర్ట ాథేశ్ 

భహశ్రీం 
2. కూీంథి యహతులో భహజమ షబ ఔు లేతు అదికహయీం 

ఏథి ? 

(1) భహశ్ర జాతణర లోతు ఔ అీంవీం న ై 
జాతీమ ాయోజనీం కోషీం చట్్ీం 
ఙేమడరతుకూ తృహయలఫ ీంట్ ఔు అదికహయీం 
ఇఴఴడీం 

(2) జాతీమ ాయోజనీం కోషీం కైీందా జాతణర 
లోతు ఔ అీంవీం న ై చట్్ీం ఙేమడరతుకూ 
భహశ్ర అల ీంతెల  లఔు అదికహయీం ఇఴఴడీం 

(3) లతౄహయపషలణో దాఴమ తలుల న తిన 
ీండీం 

(4) జాతీమ ాయోజనీం కోషీం ఔ అఖిల 
పాయత షభీఴస్ ఏభహట్ు ఙేలే చట్్ీం 
ఙేమడరతుకూ తృహయలఫ ీంట్ ఔు అదికహయీం 
ఇఴఴడీం 

3. కూీంథి యహతులో ఏథి భెీండఴ ీంచఴయశ ాణరయఔ 
అతేఴాథిధ  లక్ష్యమల ఔుథిీంుఔు కహయణరలలో 
ఔట్ి అబఴుీండఴచిన ? 

(1) పాభీ భివరభలన ధలకొలడరతుకూ యథేశీ 
పాఖస్హఴభుల కొయత 

(2) ఆభిథఔ ఴమఴషథ  లో ాతి దాయోమలఫణ లథతి 

(3) యథేశీ భాయఔ దాఴమభులో తీఴా లోట్ు 
(4) అతేఴాథిధ  థకహల అభలులో అదికహయ 

మీంణరాీంఖ యైపలమీం 
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4. Out of the options below, what was the  issue 

of emphasis in the sixth five year plan put 

forward for 1978 – 83 by the Government of 

the Janata Party ? 

(1) Employment 

(2) Industrialization 

(3) Growth with stability 

(4) Sectoral allocation 

 

5. From which five year plan was the system of 

setting “monitorable targets” for key 

indicators of development introduced ? 

(1) Eighth Plan 

(2) Ninth Plan 

(3) Tenth Plan 

(4) Eleventh Plan 

 

6. Which organization is entrusted with the 

initiative of converting 100% Government – 

Citizen transactions to the digital platform ? 

(1) National Informatics Centre 

(2) Ministry of Electronics and Information 

Technology 

(3) NITI Aayog 

(4) National Payment Corporation of India 

 

7. Which of the following is not one of the 

subjects on which a sub group of chief 

ministers is constituted by NITI Aayog as part 

of Cooperative Federalism ? 

(1) Centrally sponsored schemes 

(2) Skill development 

(3) Swachh Bharat 

(4) Digital payments 

4. 1978 – 83 కహలాతుకూ తలన ట్ి్న ఆయఴ ç³…^èþÐ@þÆæÿÛ 
ాణరయఔలో ఏ అీంరహతుకూ జనణర తృహభీ్ ాబుతఴీం 
అదిఔ తృహాదరనమత ఇచ్చిీంథ ి? 

(1) ఉతృహది ఔలన 

(2) తృహభిరహర తకీఔయణ 

(3) లథ యతఴీంణో ఔూడున ఴాథిధ  
(4) యీంగహల యహభీ కైట్ాబీంులు 

5. ఏ ీంచఴయశ ణారయఔ నీంచ్చ అతేఴాథిద  Äñý¬MæüP 
కీలఔ షఽచ్చఔల కోషీం ‘‘యమయేక్ష్ుీంఫడు 
లక్ష్యమలు’’ °Ææÿ~Æÿ¬…^óþ ఴమఴషథన ాయేవన ట్ా్ యప 

(1) ఎతుతదఴ ాణరయఔ 

(2) ణొతభదఴ ాణరయ 

(3) దఴ ాణరయఔ 

(4) దకొీండఴ ాణరయఔ 

6. ాబుతఴ – తృౌయ ఆభిథఔ లాయహథేయలన 100 
రహతీం డుజిట్ల్ దధతిలోకూ భాయప ఙేలే తు ఏ 
షీంషథఔు అగిీంఙరయప ? 

(1) ధేశనల్ ఇనపభహభట్ిక్సష ల ీంట్ర్ట 

(2) ఎలకహ్ా తుక్సష భభిము షభాఙరయ 
స్హీంకైతిఔ భీంతిాతఴ రహక 

(3) తూతి ఆయోగ్ 

(4) ధేశనల్ నేఫ ీంట్ కహభపభైశన్ ఇీండుమా 
7. షసకహయ షభాకమ లో పాఖీంగహ తూతి ఆయోగ్ 

ఏయయచ్చన భుకమ భీంతరా ల ఉ షీంగాలలో, 
కూీంథియహతులో ఏ అీంవభున ై  భుకమ భీంతరా ల 
ఉ షీంగభు ఏభహట్ు ఙేమఫడలేద ? 

(1) కైీందా తృహాయోజిత థకహలు 
(2) ఴాతిత  ధైుణమ ఴాథిధ  
(3) షఴచఛ పాయత్ 

(4) డుజిట్ల్ ఙెయౌలీంులు 
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8. The debate between Bhagawati and Sen on 

the economic policy of India revolves on 

(1) Industry versus Agriculture 

(2) Economic Growth first versus 

Investment in Social Infrastructure first 

(3) Rural versus Urban 

(4) Private Investment versus Public 

Investment 

 

 

9. The most important reason for higher absolute 

increase in urban population in India 

compared to rural population in the decade 

from 2001 to 2011 could be due to  

(1) migration from rural to urban areas 

(2) higher death rate in rural areas due to 

lesser access to medical facilities 

(3) better methods of birth control in rural 

areas 

(4) categorization of erstwhile rural areas 

as urban areas 

 

 

10. As per census 2011, between 2001 and 2011  

(1) farmers increased and farm labourers  

decreased 

(2) farmers increased and farm labourers 

increased 

(3) farmers decreased and farm labourers 

decreased 

(4) farmers decreased and farm labourers 

increased 

8. బఖఴతి, లేన్ ల భధమ పాయత్ ఆభిథఔ యదరనీం 
న ై స్హగిన చయి ఏ అీంవీం న ై కైీంథరాఔాతఫ  ీంథి ? 

(1) భివరభలా లేఔ ఴమఴస్హమభా 
(2) ఆభిథఔ ఴాథిధ  భుీంథర? లేఔ  స్హభాజిఔ 

భ్యౌఔ షదతృహమాల ఔలనలో 
న ట్ు్ ఫడు భుీంథర ? 

(3) గహర భాలా? లేఔ నఖభహలా ? 

(4) న ైయైేట్ న ట్ు్ ఫడర? లేఔ ç³¼ÏMŠü న ట్ు్ ఫడర? 

9. 2001 – 2011 దరహఫదీంలో పాయత్ లో గహర తొణ  
జధరపాలో ఴాథిధ  ఔీంట్ే నఖయ జధరపాలో ఴాథిధ  
షీంకామయభుగహ ఎఔుుఴగహ ఉీండడరతుకూ ఖల 
భుకమ కహయణీం ఏఫ   ఉీండఴచి ? 

(1) గహర తొణ తృహాీంణరల నీండు నఖభహలఔు 
ఴలషలు 

(2) యైదమ షదతృహమాలు లేఔతృో ఴడీం ఴలల  
గహర తొణ తృహాీంణరలలో భయణరల భైట్ు 
ఎఔుుఴగహ ఉీండడీం 

(3) గహర తొణ తృహాీంణరలలో ఔుట్ుీంఫ 
తుమీంతాణఔు ఫ యపగైెన ధ్ధతరలు 
ఉీండడీం 

(4) ఇీంతఔు భుీంద గహర తొణ తృహాీంణరలుగహ 
లెఔు యేలన యహట్ితు ఇుడు నఖయ 
తృహాీంణరలుగహ భిఖణ ీంచడీం 

10. 2011 జధరపా లెఔుల ాకహయీం 2001 – 2011 
భధమ కహలీంలో 
(1) భైెతరలు న భిగహయప, Ð@þÅÐ@þÝëÄ¶ý$ ఔూయ్లు 

తగహగ యప 
(2) భైెతరలు, Ð@þÅÐ@þÝëÄ¶ý$ ఔూయ్లు న భిగహయప 
(3) భైెతరలు తగహగ యప, Ð@þÅÐ@þÝëÄ¶ý$ ఔూయ్లు 

న భిగహయప 
(4) భైెతరలు, Ð@þÅÐ@þÝëÄ¶ý$ ఔూయ్లు తగహగ యప 
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11. As per the statistics of the National Crime 

Records Bureau (ADSI 2015), the biggest 

reason for suicide of farmers in India is  

(1) family and social problems 

(2) bankruptcy or indebtedness 

(3) farming related issues 

(4) illness, drug abuse and alcohol addiction 

 

 

12. Which of the following is not a component of 

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 

(PMKSY) ? 

(1) Accelerated Irrigation Benefits 

Programme (AIBP) 

(2) Har Khet ko Pani (HKKP) 

(3) Per Drop, More Crop 

(4) National Water Grid 

 

 

13. The MOU to be signed by the Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation (BIMSTEC) (approved 

by Union Cabinet in April, 2017) is on 

cooperation in 

(1) Oil & Petroleum sector 

(2) Information Technology sector 

(3) Tsunami warning system 

(4) Power sector 

11. ధేశనల్ కైైెమ్ భికహర్టస్ ఫయమభో (ADSI 2015) 
ఖణరీంకహల ాకహయీం పాయత్ లో భైెతరల 
ఆతభసతమలఔు ాదరన కహయణీం? 

(1) ఔుట్ుీంఫ, స్హభాజిఔ షభషమలు 
(2) థియహమా లేథర అులో 

ఔూయపఔుతృో ఴడభు 
(3) ఴమఴస్హమ షీంఫీంధ యశమాలు 
(4) అధరభోఖమీం, డాగ్ష యహడఔభు, 

భదమతృహనీం 

12. కూరీంథి యహతులో ఏథి ాదరన భీంతిా ఴమఴస్హమ 
తూట్ితృహయపదల థఔీం (PMKSY) కూరీందఔు 
భహద ? 

(1) తఴభిత తూట్ితృహయపదల ాయోజన 
కహయమఔరభీం (AIBP) 

(2) సర్ట కతై్ Mø తృహతూ (ళెచ కై కై న) 
(3) ర్ట డరా ప్ మోర్ట కహర ప్ 

(4) జాతీమ తూట్ి గిరడ్ 

13. ఫీంగహమాకాత థేరహల భధమ ఫసృళయీంఖ 
స్హీంకైతిఔ, ఆభిథఔ షసకహయు ఇతూఱబేట్ివ్ 
(BIMSTEC) (కైీందా కైతధట్ ఏనాల్, 2017 లో 
ఆమోథిీంచ్చీంథి) కూరీంద షీంతకహలు ఙేమఫో బే 
ీందభు,  ఈ యీంఖీంలో షసకహభహతుకూ 
షీంఫీందిీంచ్చనథి 
(1) చభుయప, న ట్రా యౌమీం యీంఖీం 
(2) షభాఙరయ స్హీంకైతిఔభిజాా న యీంఖీం 
(3) షధరతొ ళెచిభిఔల ఴమఴషథ  
(4) యదమత్ యీంఖీం 
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14. Which of the following is a demand side 

intervention in the UDAY (Ujjwal DISCOM 

Assurance Yojana) Scheme of the Central 

Government ? 

(1) Coal swapping 

(2) Availability of cheaper funds 

(3) Usage of energy efficient LED bulbs 

(4) Reduction in transmission loss 

 

 

15. With regard to funding of the Polavaram 

Project, the Centre would provide 

(1) 100% of the cost of the irrigation 

component for the period starting from 

01/04/2014 to the extent of the cost as on 

that date 

(2) 100% of the cost of the irrigation 

component as incurred 

(3) 100% of the cost of the irrigation 

component as per value decided by the 

Centre 

(4) 100% of the cost of the full project for 

the period starting from 01/04/2014 to 

the extent of the cost as on that date 

 

 

16. The coach with glass roof and other facilities 

in the Visakhapatnam – Araku Train is 

known as  

(1) Glassdome coach 

(2) Multidome coach 

(3) Lightdome coach 

(4) Vistadome coach 

14. కూరీంథి యహట్ిలో, కైీందా ాబుతఴు UDAY 
(ఉజఴల్ DISCOM అశయమభెన్ష థఔీం) కూీంద 
ఙేట్ి్న కహయమభులలో, ఏథి డుభాీండ్ 
(యతుయోఖు) షీంఫీంధ చయమ ? 

(1) ఫొ ఖుగ  భాభిడు 
(2) చఴకైెన తుధలు అీందఫాట్ులో 

ఉీండడీం 
(3) తఔుుఴ యదమత్ అఴషయభబేమ LED 

ఫలుఫల యహడఔీం 
(4) యదమత్ షయపభహలో ¯@þÚët°² తగిగీంచడీం 

15. తృో లఴయీం తృహాజెక్్స కోషీం తుధలు షభఔూభైి 
యశమభులో, కైీందాీం ఈ తుధలు 
షభఔూయపషత ీంథి 
(1) 01/04/2014 ధరట్ికూ తుయణబీంచ్చన తృహాజెక్్స 

లో తూట్ితృహయపదల పాఖు ఴమము 
యలుఴ ఆదరయభుగహ, 100 రహతీం తృహాజెఔు్  
ఴమమభు 

(2) 100 రహతీం తృహాజెక్్స కోషీం ఙేలన కయపి 

(3) కైీందాభు తుయణబీంచ్చన యలుఴ 
ఆదరయభుగహ 100 రహతీం తృహాజెక్్స కోషీం 
ఙేలన కయపి 

(4) 01/04/2014 ధరట్ికూ తుయణబీంచ్చన 
తోతతభు తృహాజెక్్స ఴమము యలుఴ 
ఆదరయభుగహ, 100 రహతీం తృహాజెఔు్  
ఴమమభు 

16. యరహకట్నీం – అయఔు భాయగీం లో భైెలులో 
గహజు ఔు, ఇతయ షదతృహమాలు ఉనన కోచ  
నేయప ఏతట్ి 
(1) గహల స్ డోమ్ కోచ 
(2) భయ్్ డోమ్ కోచ 
(3) లెైట్ డోమ్ కోచ 
(4) యస్హ్ డోమ్ కోచ 
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17. Which institute is the academic mentor for the 

Indian Institute of Petroleum and Energy 

(IIPE), Visakhapatnam ? 

(1) Petroleum Conservation and Research 

Agency, Delhi 

(2) Indian Institute of Science, Bengaluru 

(3) Indian Institute of Petroleum, Dehradun 

(4) Indian Institute of Technology, 

Kharagpur 

 

18. Which of the following parameters had the 

highest weightage for calculating tax 

devolution from Centre to States as per the 

recommendations of the 14th Finance 

Commission ? 

(1) Population 

(2) Area 

(3) Income distance 

(4) Demographic change 

 

19. Which year is taken as the basis for resources 

for making recommendations by the 14th  

Finance Commission ? 

(1) 2012 – 13 

(2) 2014 – 15 

(3) 2015 – 16 

(4) No base year 

17. యరహకట్నీం లోతు పాయతీమ న ట్రా యౌమీం 
భభిము వకూత షీంషథ  (IIPE) ఔు యథరమ షీంఫీంధ 
యశమ యీంగహ (academic) భాయగదయవనభు 
ఇఙేి (ఫ ీంట్ర్ట) షీంషథ  ఏథి ? 

(1) న ట్రా యౌమీం ఔనషభైఴశన్ అీండ్ భీషర్టి 
ఏజెతూష, ఢుయ్ల 

(2) ఇీండుమన్ ఇతుల్ట్యమట్ ఆఫ్ ల ైన్ష, 
ఫ ీంఖళూయప 

(3) ఇీండుమన్ ఇతుల్ట్యమట్ ఆఫ్ 
న ట్రా యౌమీం, డెసరడఽన్ 

(4) ఇీండుమన్ ఇతుల్ట్యమట్ ఆఫ్ ట్ెకహనలజీ, 
కయగ్ ూర్ట 

18. 14ఴ ఆభిథఔ షీంగ లతౄహయపషల ాకహయీం కైీందాీం 
నీండు భహష్టహ్ ర లఔు నన షీంఔరభణన 
లెఔుఔట్్డరతుకూ ఉయోగిీంఙే కూీంథి 
భిభాణభులలో (కొలఫదదలలో) ఏథి అతి 
ఎఔుుఴ తృహాదరనమత ఔలథి ? 

(1) జధరపా 
(2) యలత యణీం 
(3) ఆథరమ ఴమణరమషీం (దఽయీం 
(4) జధరపాలో భాయప 

19. తభ లతౄహయపషలు ఙేమడరతుకూ 14ఴ ఆభిథఔ 
షీంగీం ఏ షీంఴతషభహతున ఴనయపల ఖణనఔు 
ఆదరయీంగహ లఴఔభిీంచ్చీంథి ? 

(1) 2012 – 13 

(2) 2014 – 15 

(3) 2015 – 16 

(4) ఏ ఆదరయ షీంఴతషయభు లేద 
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20. Which of the following is one of the factors not 

considered by the 14th  Finance Commission in 

vertical devolution of resources ? 

(1) Spirit of the Constitutional provisions 

(2) Concerns of States and Centre on fiscal 

space 

(3) Differential levels in aspirations and 

expectations of the population of various 

States 

(4) Need for clarity on functional and 

expenditure responsibilities of States 

and Centre in the interest of sound 

federal fiscal relations 

 

21. Compositional shift from grants to tax 

devolution from Centre to State causes  

(1) additional fiscal burden on the Centre 

(2) increase in share of unconditional 

transfers to States 

(3) demand from States to increase tax 

rates 

(4) lack of fiscal space to carry out specific 

purpose transfer to States 

 

22. The relationship in India between 

redistributive resource transfers from the 

Centre to States and various economic 

outcomes like per capita consumption, growth 

in GDP, tax revenue effort is 

(1) not determinable 

(2) positive 

(3) neutral 

(4) negative 

20. కూరీంథి యహతులో ఏ అీంరహతున 14ఴ ఆభిథఔ షీంగీం 
ఴనయపల లీంఫ షీంఔరభణ లెకూుీంులో  
భిఖణ ీంచలేద 

(1) భహజామీంఖ అీంరహల షఽపభితతు 
(2) ఆభిధఔ యషలుఫాట్ు (కోవ క్ష్ైతా భిది) న  ై

కైీందా, భహష్టహ్ ర ల అతేతృహామాలన 
(3) యయధ భహష్టహ్ ర ల ాజల అతేభణరలు, 

ఆనేక్షల లో తేనన స్హథ బలన 
(4) ఆభోఖమఴీంతఫ  న షభాకమ కోవ 

షీంఫీందరల దాష్టహ్ ా,  ఴమమ ఫాధమత 
భభిము యది తుయఴసణ ఫాధమతలలో 
కైీందా, భహశ్రభుల యొఔు తృహతా న ై 
షశ్త యొఔు ఆఴవమఔతన 

21. కైీందాభు నీండు భహష్టహ్ ర లఔు షీంఔరతీంఙే 
ననలలో పాగహతభఔ షఴయూ భిఴయతన 
(compositional shift) ఴలన 

(1) కైీందాీం న ై అదను ఆభిథఔ పాయీం 
డుతరీంథ ి  

(2) భహష్టహ్ ర లఔు  ఫేశయతర ఫథియ్ల యహట్ా 
న యపఖుతరీంథి 

(3) నన భైట్ల న న ీంఙరలతు భహష్టహ్ ర లనీండు 
డుభాీండ్ ఴషత ీంథి 

(4) భహష్టహ్ ర లఔు తుభహధ భిత ాయోజన ఫథియ్ 
ఙేలేీందఔు అఴషయఫ  న ఆభిథఔ 
యషలుఫాట్ు ఉీండద 

22. పాయత్ లో కైీందాీం భభిము  భహష్టహ్ ర ల భధమ 
ునః ీంనణీ ఴనయపల ఫథియ్ (redistributive 

resource transfer) భభిము ఆభిధఔ పలాల 
(తలషభి యతుయోఖీం, షఽథ ల జాతీయోతతితలో 
ఴాథిధ , ననల థరఴభహ ఆథరమీం కోషీం ఔాఱ 
ఴీంట్ియ) భధమ ఖల షీంఫీంధభు ? 

(1) తుభహధ భిీంచలేభు 
(2) షకహభహతభఔీం (అనఔూల) 
(3) తట్షథభు 
(4) నకహభహతభఔీం (యలోభ) 
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23. Muga silk is a product of the silkworm 

endemic to which State of India ? 

(1) Karnataka 

(2) Tamil Nadu 

(3) Assam 

(4) Manipur 

 

24. As per the rationalization of Centrally 

Sponsored Schemes by the Government of 

India, “core of the core” schemes are  

(1) Social protection and Social inclusion 

schemes 

(2) Schemes which are part of National 

Agenda 

(3) Infrastructure schemes 

(4) Digital India schemes 

 

25. What is the meaning of competitive  

sub-federalism in the context of achieving 

targets on social and developmental goals ? 

(1) States competing against each other 

(2) Centre competing with States 

(3) States competing with Local Bodies 

(4) Local Bodies competing with Local 

Bodies 

 

26. Which of the following programmes of the 

Government of India does not provide 

opportunity for urban rejuvenation ? 

(1) AMRUT 

(2) Rurban Mission 

(3) HRIDAY 

(4) Swachh Bharat Mission 

23. భయగహ లల్ు పాయత్ లోతు ఏ భహశ్రు స్హథ తూమ 
ట్ు్ ుయపఖు ఉతతిత  ? 

(1) ఔభహణ ట్ఔ 

(2) తతళ్ ధరడు 
(3) అస్హషమ్ 

(4) భణ ూర్ట 

24. పాయత ాబుతఴ తృహాయోజిత థకహల 
ళేతరఫథరధ ఔయణ తయపయహత ‘‘భుకామతిభుకమ’’ 
ధకహలు ఏయ 

(1) స్హభాజిఔ యక్షణ భభిము స్హభాజిఔ 
షతభయత ధకహలు 

(2) జాతీమ అజెీండరలోతు థకహలు 
(3) భ్యౌఔ షదతృహమాల ధకహలు 
(4) డుజిట్ల్ ఇీండుమా ధకహలు 

25. స్హభాజిఔ భభిము అతేఴాథిధ  లక్ష్యమల 
స్హధనలో షభహధ తభఔ ఉషభాకమ పాఴన 
అీంట్ే ఏతట్ి ? 

(1) భహష్టహ్ ర లు ఔ థరతుణో భభపఔట్ి తృో ట్ీ 
డట్ీం 

(2) కైీందాీం భహష్టహ్ ర లణో తృో ట్ీ డట్ీం 
(3) భహష్టహ్ ర లు స్హథ తుఔ షీంషథలణో తృో ట్ీ డట్ీం 
(4) స్హథ తుఔ షీంషథలు స్హథ తుఔ షీంషథలణో తృో ట్ీ 

డట్ీం 
26. కూీంద నేభపునన ఏ పాయత ాబుతఴ 

కహయమఔరభాలు నఖయ ునయపజీీఴధరతుకూ 
అఴకహరహతున ఇఴఴఴు ? 

(1) AMRUT 

(2) యూయఫన్ తశన్ 

(3) HRIDAY 

(4) షఴచఛ పాయత్ తశన్ 
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27. A recent radical idea to overcome the problem 

of poor targeting and misallocation of social 

welfare schemes is that of  

(1) Universal Basic Income 

(2) Direct Beneficiary Transfer 

(3) Direct allocation of funds to Local Bodies 

(4) Privatization of all subsidy schemes 

 

28. What is the all India participation rate of 

Women in MNREGA (Mahatma Gandhi 

National Rural Employment Guarantee 

Agency) Scheme in 2016 – 17 ? 

(1) 36% 

(2) 46% 

(3) 56% 

(4) 66% 

 

29. The Inter State Council was established on 

the recommendations of  

(1) Venkatachaliah Commission 

(2) Sarkaria Commission 

(3) M.M. Punchhi Commission 

(4) Rajamannar Commission 

 

30. “Cooperative Federalism” in Centre – State 

relations is recommended for the first time by 

(1) Sarkaria Commission 

(2) Rajamannar Commisson 

(3) Venkatachaliah Commission 

(4) M.M. Punchhi Commission 

27. స్హభాజిఔ షీంక్ష్ైభ ధకహల అభలులో 
తుడు కైట్ాబీంులు, లక్షమ లేత ఴీంట్ ి
షభషమలన అదిఖతీంచడరతుకూ ఇట్ీఴల 
చÇa…చ్చన షీంచలధరతభఔ ఆలోచన ఏథి ? 

(1) స్హయఴతిాఔ తృహాధతఔ ఆథరమభు 
(2) లభ్దద  థరయపలఔు ాతమక్ష ఫథియ్ 

(3) స్హథ తుఔ షీంషథలఔు ధేయపగహ తుధల 
కైట్ాబీంు 

(4) తృోా ణరషసఔ షహామఔ ధకహలతునట్ి 
ాబయేట్ీఔయణ 

28. 2016 – 17 లో భహాణరభ గహీందర జాతీమ 
గహర తొణ ఉతృహది హాతొ ధఔభులో 
(MNREGA) పాయత్ తోతతభులో భళిళల 
పాఖస్హఴభమ భైట్ు రహతీం ఎీంత ? 

(1) 36% 

(2) 46% 

(3) 56% 

(4) 66% 

29. ఎఴభి లతౄహయపషల ఫేయఔు అీంతర్ట భహశ్ర కౌతుషల్ 
ఏభహట్ు ఙేరహయప ? 

(1) యీంఔట్ాఙెలమమ ఔతశన్ 

(2) షభహుభిమా ఔతశన్ 

(3) ఎీం.ఎీం. ుీంఛీ ఔతశన్ 

(4) భహజభధరనర్ట ఔతశన్ 

30. కైీందా భహష్టహ్ ర ల భధమ ‘‘షసకహయ షభాకమ 
షఽపభితతు’’   తోదట్గహ లతౄహయపష ఙేలనథి 
ఎఴయప ? 

(1) షభహుభిమా ఔతశన్ 

(2) భహజభధరనర్ట ఔతశన్ 

(3) యీంఔట్ాఙెలమమ ఔతశన్ 

(4) ఎీం.ఎీం. ుీంఛీ ఔతశన్ 
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31. Out of the following, which is a 

recommendation of the M.M. Punchhi 

Commission on the institution of Governor ? 

(1) Provision for impeachment of the 

Governor may be introduced by the 

State Legislature  

(2) The system of Governor may be 

abolished 

(3) Consent of Chief Minister of a State 

shall be necessary before appointing 

Governor of the State 

(4) Governors should be periodically rotated 

between States 

 

32. Which of the following is a principle followed 

by the farmers who are participants to the 

APFAMGS (Andhra Pradesh Farmer 

Managed Groundwater Systems) Project ? 

(1) Sanctions are levied on violators 

(2) Rules are set by users and not by 

outsiders 

(3) Formal dispute resolution is available 

(4) Fixed rules which are not amenable to 

change are made 

 

33. What was the immediate cause for loss of 

foreign reserves triggering the financial crisis 

in 1991 ? 

(1) Political instability and uncertainty 

(2) Increase in non oil imports  

(3) Sharp rise in value of imports of oil & 

petroleum products 

(4) Stoppage of rupee trade by the Soviet 

Bloc 

31. కూరీంథి యహట్ిలో ఖఴయనర్ట ఴమఴషథ  ఖుభిీంచ్చ ఎీం.ఎీం. 
ుీంఛీ ఔతశన్ ఙేలన లతౄహయష ఏథి ? 

(1) భహశ్ర  ఖఴయనర్ట న ై అతేవీంషనఔు 
అఴషయఫ  న భహజామీంఖ ాఔయణరతున 
ాయేవన ట్్డీం 

(2) ఖఴయనర్ట ఴమఴషథ  యదద  
(3) ఖఴయనర్ట న తుమతీంచడరతుకూ భుీంద 

షీంఫీందిత భహశ్ర భుకమభీంతిా యొఔు 
అీంగీకహయభు 

(4) తుమతత కహల భిది తయపయహత 
ఖఴయనర్ట లన భహష్టహ్ ర ల భధమ ఫథియ్ 
ఙేమడీం 

32. APFAMGS అనగహ ఆీంధా ాథేశ్ భైెతరల థరఴభహ 
తుయఴళిీం ఫడుతరనన బయఖయబ జల తృహాజెక్్స 
లో పాఖస్హఴభులెైన భైెతరలు అనషభిీంఙే 
షఽతాీం, ఈ కూరీంథి యహట్ిలో ఏథి ? 

(1) తుమభాలన ఉలల ీంఘిీంచ్చన యహభిన ై 
ఆీంక్షలు యదిీంచడీం 

(2) తుమభాలన ఇతయపలు కహఔుీండర 
యతుయోఖథరయపలే తుయణబీంచడీం 

(3) çÜ…çœ$sìý™èþ యయహద భిష్టహుయ దధతి 
A…§æþ$»êr$ 

(4) భాయపఔు లోఫడతు లథ యఫ  న 
తుఫీంధనలు 

33. 1991 ఆభిథఔ షీంక్ష్ోపాతుకూ థరభితీలన యథేశీ 
భాయఔ దాఴమ తులఴల లోట్ుఔు తక్షణ కహయణీం 
ఏతట్ి ? 

(1) భహజకీమ అలథ యతఴీం భభిము  
అతుశ్చితి 

(2) చభుభైతయ థిఖుభతరలు న యఖడీం 
(3) చభుయప, న ట్రా యౌమీం ఉతతరత ల 

థిఖుభతరల యలుఴ ఔుస్హభిగహ 
న యఖడీం 

(4) స్ో యమట్ ఫాల క్స థేరహలణో యూతృహబ 
థరఴభహ యహణ జామతుకూ ణెయ డడభు 



GS/EP/100 ( 14 )  A  

34. Which move helped to tide over the balance of 

payment crisis in 1991 ? 

(1) Sale of gold in international markets 

(2) Emergency loan from IMF by pledging 

gold reserves 

(3) Emergency loan from World Bank 

(4) Quick realization of expatriate 

payments 

 

35. Which of the following sectors was not much 

affected by the reforms after 1991 ? 

(1) Civil Aviation 

(2) Banking 

(3) Telecommunications 

(4) Railways 

 

36. What could be the main reason for jobless 

growth in the reform period after 1991 ? 

(1) Reforms were mainly confined to the 

formal sector 

(2) Majority of the labour force was already 

employed and hence there was no need 

for jobs 

(3) The  informal  sector  opposed  the 

reforms and new industries could not be 

opened 

(4) People were not willing  to  do menial 

jobs 

34. 1991 అీంతభహీ తీమ ఴషఽళలల  భభిము 
ఙెయౌలీంుల కాణరలో తలెతితన షీంక్ష్ోపాతున 
అదిఖతీంఙేీందఔు ఉయోఖడున చయమ ? 

(1) అీంతభహీ తీమ భాభెుట్ల లో ఫీంగహయీం 
అభభఔీం 

(2) ఫీంగహయప తులఴలన ఔుదఴఫ ట్ి్  
అీంతభహీ తీమ దాఴమ తుది నీండు ణెచ్చిన 
అతమఴషయ ఋణీం 

(3) {ç³ç³… è̂þ ఫామీంక్స నీండు అతమఴషయ ఋణీం 
(4) ాయహష పాయతీముల నీండు ఴచి 

ఙెయౌలీంులు తఴయగహ స్ొ భుభ 
ఙేషకొనడభు 

35. కూరీంథి యహట్ిలో 1991 తయపయహత షీంషుయణల ఴలల  
ఎఔుుఴగహ ాపాయతీం కహతు యీంఖీం ఏథి ? 

(1) తృౌయ యభానమానీం 
(2) ఫామీంకూీంగ్ 

(3) ట్ెయౌఔభయమతుకైశన్ష 
(4) భైెలేఴలు 

36. 1991 తయపయహత షీంషుయణల కహలభులో 
ఉతృహది యళిత ఴాథిధ కూ ాదరన కహయణీం? 

(1) షీంషుయణలు భుకమభుగహ షీంగట్ిత 
యీంగహతుకూ భాతాఫే భితతభమామబ 

(2) తుఙేమఖయౌగినయహభిలో  అదిఔ రహతీం 
ఉథో మగహలోల  ఉీండడీం ఴలల  కొతతగహ 
ఉథో మగహల అఴషయీం లేఔతృో బీంథి 

(3) అషీంగట్ిత యీంఖీం షీంషుయణలన 
ఴమతిభైకూీంచడీం ఴలల  కొతత  భివరభల 
స్హథ నఔు యలుడలేద 

(4) ాజలు అధభ స్హథ బ ఉథో మగహలు 
ఙేమడరతుకూ ఇశ్డలేద 
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37. Under the new Central GST Bill, 2017, the 

mechanism to monitor and ensure that any 

reduction in tax rate should result in a 

commensurate reduction in the price of goods 

or services is known as  

(1) Anti-evasion measure 

(2) Price reduction measure 

(3) Anti-profiteering measure 

(4) Price neutralization measure 

38. Under the scheme of new GST Bills, 2017, 

subject to a ceiling fixed under GST Act, the 

changes in GST rates can normally be effected 

by  

(1) Government through notification 

(2) Government with prior approval of 

President 

(3) Parliament through an ordinary Bill 

(4) Parliament through Constitutional 

Amendment 

39. Under the GST (Compensation to States) Bill, 

2017, the unutilized money in the GST 

Compensation Fund at the end of five years 

would be 

(1) Distributed amongst States as per the 

formula prescribed by the Finance 

Commission for devolution of taxes 

(2) Shared equally between the Centre and 

States with apportionment amongst the 

States on the basis of SGST collection in 

the last year of transition 

(3) Fully retained by the Centre 

(4) Shared equally between the Centre and 

States with apportionment amongst the 

States on the basis of the formula 

prescribed by the Finance Commission 

for devolution of taxes 

37. కరొ తత  కైీందా ఴషత  లేఴల నన తలుల , 7102 లో, 
నన భైట్ు తగిగలేత  థరతుణో షభానీంగహ 
ఴషత ఴులు లేథర లేఴల ధయ ఔూడర తగైగయధీంగహ 
తుమీంతాణ ఙేల, అభలు అబేమ యధీంగహ 
E…yóþ ఴమఴషథన ఏభీంట్ాయప ? 

(1) నన ఎఖయేత తుభోధఔ చయమ 
(2) ధయ తగిగీంు చయమ 
(3) అదిఔ లాపాయీన తుభోధఔ  చయమ 
(4) ధయ తట్లథ ఔయణ చయమ 

38. కరొ తత  ఴషత  లేఴల నన తలుల లు, 2017 కూీంద 
ఴషత  లేఴల నన చట్్ీంలో యదిీంచ్చన 
భితతరలఔు లోఫడు ఴషత , లేఴల నన 
భైట్ల లో భాయపన షయఴ స్హదరయణభుగహ ఎఴయప 
ఙేస్హత యప ? 

(1) ాఔట్న థరఴభహ ాబుతఴీం 
(2) భహశ్రతి భుీందషత  అీంగీకహయీం థరఴభహ 

ాబుతఴీం 
(3) స్హదరయణ తలుల  థరఴభహ తృహయలఫ ీంట్ 
(4) భహజామీంఖ షఴయణ థరఴభహ తృహయలఫ ీంట్ 

39. ఴషత  లేఴల నన (భహస్హ్ ర లఔు భిహాయభు) 
తల్, 2017 ాకహయభు, ఴషత  లేఴల నన 
భిహాయ తుదిలో ఉయోగిీంచఫడతు పాఖభు, 
అబథేళళ కహల అఴది షభాతఫ  న తయపయహత 
ఏభఴుతరీంథి ? 

(1) ఆభిథఔ షీంగీం షఽచ్చీంచ్చన యధీంగహ ననల 
షీంఔరభణ షఽతభాు కాహయీం ఆ తోణరత తున 
భహష్టహ్ ర లఔు ీంచడీం జయపఖుతరీంథి 

(2) కైీందీాం, భహష్టహ్ ర ల భధమ షభాన యహట్ాలు 
ీంచ్చ; భహష్టహ్ ర ల యహట్ాన భిఴయతన కహలు 
చ్చఴభి షీంఴతషయభులో,  SGST (భహష్టహ్ ర ల 
ఴషత  లేఴల నన)  ఴషఽలు ఆదరయీంగహ 
భహష్టహ్ ర ల భధమ యహట్ాల ీంనణీ ఙేమడభు 

(3) ూభితగహ కైీందీాం అట్ే్న ట్ు్ కోఴడభు 
(4) కైీందీాం, భహష్టహ్ ర ల భధమ షభాన యహట్ాలు 

ీంచ్చ; భహష్టహ్ ర ల యహట్ాన ననల షీంఔరభణ 
యశమభ్లో ఆభిథఔ షీంగీం షఽచ్చీంచ్చన 
షఽతభాు కాహయభు  ీంనణీ ఙేమడభు 
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40. Out of the options below, the most important 

disadvantage of a multiple tax rate structure 

is 

(1) Difficulty in remembering rates for 

different items 

(2) Cross subsidization amongst the taxes 

on different items 

(3) Misclassification of goods and services 

(4) Difficulty in arriving at a tax rate for an 

item  

41. Out of the options below, who was awarded 

the Pulitzer Prize in 2017 for Explanatory 

Journalism ? 

(1) The New York Times 

(2) The Washington Post 

(3) WikiLeaks 

(4) International Consortium of 

Investigative Journalists )ICIJ) 

42. Who is the winner of the recently held 

Superseries Singapore Open Badminton title 

in the Men’s Singles category ? 

(1) Kidambi Srikant 

(2) B. Sai Praneeth 

(3) Parupalli Kashyap  

(4) B. Sumeeth Reddy 

43. As stated in the Economic Survey 2016 – 17, 

what is the potential consequence experienced 

by a majority of women in a household not 

having toilets ? 

(1) Reducing food intake 

(2) Reducing water intake 

(3) Travelling long distance for toilet facility 

(4) Sexual assault 

40. కూరీంథి యహట్ిలో ఫసృళ నన భైట్ు దధతి 
Ð@þË¯@þÐ@þ^óþa ాదరన ాతిఔూలత ఏథి ? 

(1) యయధ ఴషత ఴులఔు ఉనన యయధ భైట్లన 
ఖుయపత న ట్ు్ కోఴడీం ఔశ్ీం 

(2) భైట్ల  ణరయతభమభు ఴలన, ఔ ఴషత ఴు న ై 
యేలన ఎఔుుఴ నన, తఔుుఴ నన 
యదిీంఫడున ఇీంకొఔ ఴషత ఴుఔు  షతషడీగహ 
భాయట్భు 

(3) ఴషత ఴులు భభిము లేఴల తుడు 
ఴభీగఔయణ 

(4) ఔ ఴషత ఴుఔు నన భైట్ున 
తుభహధ భిీంచడీంÌZ MìüÏçÙt™èþ 

41. యఴయణరతభఔ తృహతిాకైమత లోాతిబఔు గహన 
2017 ుయౌటీ్ర్ట ఫసృభతి ఎఴభికూ దకూుీంథి ? 

(1) థి  నఽమమార్టు ట్ెైమ్ష 
(2) థి యహఱీంఖ్న్ తృో స్్ 
(3) థి యకీ య్క్సష 
(4) రోధధరతభఔ జయనయౌస్్ ల అీంతభహీ తీమ 

ఔధరషభ్ిమమ్ (ఐ ల ఐ జై) 

42. ఇట్ీఴల జభిగిన షఽర్ట లభీస్ లీంఖూర్ట 
ఒన న్ ఫాడుభీంట్న్ లో ుయపశరల లీంఖల్ష 
యపాఖు యజైత ఎఴయప ? 

(1) కూడరీంత శీరకహీంత్ 
(2) త. స్హబ ాణీత్ 
(3) తృహయపయౌల ఔవమప్ 
(4) త. షతత్ భెడుస  

43. ఆభిథఔ షభైఴ 2016 – 17 లో నేభపునన యధీంగహ 
ఇీంట్రల  రౌఙరలమీం లేతు యహభిలో ఎఔుుఴ 
భీంథి భళిళలMæü$ ఈ షీంపాఴమ 
యమఴస్హనభు అనబఴభులోకూ ఴషత ననథి 
(1) తీషఔుధే ఆహాయు భిభాణీం తగిగీంచట్ 
(2) ణరగై తూట్ి భిభాణీం తగిగీంచట్ 
(3) రౌఙరలమీం కోషీం ఙరలా దఽయీం 

యళలఴలల భహఴడభు  
(4) లెైీంగిఔ థరడులు 
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44. In the case of PDS schemes, which would be 

the probable relation between coverage and 

leakage ? 

(1) The lower the coverage, the higher the 

leakage 

(2) The lower the coverage, the lower the 

leakage 

(3) The higher the coverage, the higher the 

leakage 

(4) There is no relation between coverage 

and leakage 

 

 

45. Which one of the following is the most 

effective financial inclusion programme ? 

(1) Demonetization 

(2) Aaadhar 

(3) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 

(4) Jan Dhan Yojana 

 

 

46. A large gap in the collection of property tax 

vis-à-vis the potential tax of Bengaluru city as 

shown in the Economic Survey for 2016 – 17 is 

estimated from 

(1) Data gathered in household survey 

(2) Satellite imagery 

(3) Fall in the number of existing taxpayers 

(4) Increase in the number of building 

permissions 

44. ాజా ీంనణీ ఴమఴషథ  యొఔు థకహలలో 
షయఔుల అీందఫాట్ు, య్కైజ్ భధమ షీంఫీంధీం 
ఇలా ఉీంట్ుీంథ ి

(1) ఎఔుుఴ అీందఫాట్ు ఉీంట్ే య్కైజ్ 
తఔుుఴగహ ఉీంట్ుీంథి 

(2) తఔుుఴ అీందఫాట్ు ఉీంట్ే తఔుుఴ 
య్కైజ్ ఉీంట్ుీంథి 

(3) ఎఔుుఴ అీందఫాట్ు ఉీంట్ే ఎఔుుఴ 
య్కైజ్ ఉీంట్ుీంథి 

(4) అీందఫాట్ుఔు య్కైజ్ కూ షీంఫీంధభు 
లేద 

45. కూీంథియహతులో ఏథి ాపాఴఴీంతఫ  న ఆభిథఔ ఙేభిఔ 
కహయమఔరభీం ? 

(1) ధోట్ల  యదద  
(2) ఆదరర్ట  
(3) ాదరన్ భీంతిా పషల్ తెభా యోజన  
(4) జన్ ధన్ యోజన 

46. 2016 – 17 ఆభిథఔ షభైఴ లో, ఫ ీంఖళూయప 
నఖయభులో ఴషఽలు కహఴలలన ఆలత  నన 
భభిము ఴషఽలు అఴుతరనన ఆలత  నన 
భధమ ఔల తీఴా ఴమణరమస్హతున, ఈ యధీంగహ 
అీంచధర యేమడభు జభిగిీంథి ? 

(1) ఖాస షభైఴ థరఴభహ లేఔభిీంచ్చన 
షభాఙరయీం ాకహయీం 

(2) ఉఖరస చ్చణరా ల థరఴభహ 
(3) నన ఙెయౌలీంుథరయపల షీంకమలో 

తఖుగ దల ఆదరయభుగహ 
(4) బఴనతుభహభణ అనభతరలలో ఴాథిధ  

ఆదరయభుగహ 
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47. As per the Manual for Drought Management, 

2016 published by the Union Ministry of 

Agriculture, an area which is classified as 

“chronically drought prone” receives mean 

annual rainfall which is less than  

(1) 450 mm 

(2) 500 mm 

(3) 750 mm 

(4) 900 mm 

 

48. Which of the following is not a parameter 

used by the The Crop Weather Watch Group 

constituted by Government of India to monitor 

the drought situation in the country ? 

(1) Meteorological parameters 

(2) Hydrological parameters 

(3) Agricultural parameters 

(4) Geological parameters 

 

49. What is the cause of earthquakes in the region 

from the Himalayas to the Arakan Yoma ? 

(1) Collision of Pacific Plate and Indian 

Plate 

(2) Collision of Indian Plate and Tibetan 

Plate 

(3) Collision of  Eurasian Plate and Indian 

Plate 

(4) Construction of dams on the Ganga and 

Brahmaputra 

47. కైీందా ఴమఴస్హమ భీంతిాతఴ రహక ాచభిీంచ్చన 
ఔయఴు తుయఴసణ ఔయథరనఔ (భానమఴల్), 
2016 ాకహయీం ఎీంతఔీంట్ే తఔుుఴ యహభిశఔ 
ఴయశతృహతీం ఉీంట్ే ఔ థాేరహతున ‘‘థరయఘకహయౌఔ 
ఔయఴు తృహాీంతీం’’ గహ భిఖణ స్హత యప ? 

(1) 450 త.తొ. 
(2) 500 త.తొ. 
(3) 750 త.తొ. 
(4) 900 త.తొ. 

48. పాయత ాబుతఴీం థేవీంలో ఔయఴు భిలథతితు 
భిశీయౌీంచడరతుకూ ఏభహట్ుఙేలన ‘ీంట్ 
యహణరఴయణ భిశీలన ఫాీందీం’ ఉయోగిీంఙే 
భిభాణభులలో (కొలఫదదలలో), కూరీంథి 
యహట్ిలో ఏథి లేద ? 

(1) యహణరఴయణ భిభాణభులు 
(2) జల షీంఫీంధ భిభాణభులు 
(3) ఴమఴస్హమ భిభాణభులు 
(4) బయఖయబ  భిభాణభులు 

49. ళిభాలమాల నీండు ఆభహఔన్ యోభా ఴయఔు 
ఖల తృహాీంతీంలో బయఔీంతృహలు భహఴడరతుకూ 
కహయణీం 

(1) లక్స బయట్లీం భభిము ఇీండుమన్ 
బయట్లీం ఢీ కొనడీం 

(2) ఇీండుమన్ బయట్లీం భభిము 
ట్ిఫ ట్న్ బయట్లీం ఢీ కొీండడీం 

(3) ముభైఱమన్ బయట్లీం  భభిము 
ట్ిఫ ట్న్ బయట్లీం ఢీ కొనడీం 

(4) ఖీంగహ, ఫాసభుతా నదల న ై ఆనఔట్్లు 
తుభిభీంచడీం 
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50. Out of the events given below, which is the 

most important cause of Tsunami ? 

(1) Fault movement on the sea floor 

(2) Underwater landslide 

(3) Underwater volcanic explosions 

(4) Underwater mining explosions 

 

51. Match the following traditional water 

harvesting systems with the region in which 

they are followed : 

A. Zing I. Tamil Nadu 

B. Zabo II. Rajasthan 

C. Johads III. Ladakh 

D. Phad IV. Maharashtra 

E. Yeri V. Nagaland 

 A B C D E 

(1) I II III IV V 

(2) V I IV II III 

(3) III IV V II I 

(4) III V II IV I 

 

52. Out of the items given below, what is 

Korambu ? 

(1) Temporary wall of brushwood, grass and 

mud laid across channels to raise the 

level of water in use in Kerala 

(2) A runoff farming and groundwater 

recharging system of Rajasthan 

(3) A traditional step well of Tamil Nadu 

(4) A system of channels built to intercept 

and collect rainwater in Nagaland 

50. కూరీంద నేభపుననయహట్ిలో ఏథి షధరతొ కూ ాదరన 
కహయణీం 

(1) షభుదా ఖయబీంలో బయ ఖుళళ (తౄహల్్) 
ఔదయౌఔలు 

(2) షభుదా ఖయబీంలో కొీండచభిమలు 
యభిగిడడీం 

(3) షభుదా ఖయబీంలో అగినయఴత 
యస్ో పట్నభు 

(4) షభుదా ఖయబభులో ఖనల తఴఴఔు 
యస్ో పట్నభు 

51. కూరీంద నేభపునన షీంాథరమ జల షీంయక్షణ 
దధతరలన యహట్ితు అనషభిీంఙే తృహాీంణరలణో 
జత ఙేమీండు : 

 A. జిీంగ్  I. తతళ ధరడు  
 B. జాఫో   II. భహజస్హథ న్  
 C. జోహాడ్ష   III. లఢక్స  
 D. తౄహడ్  IV. భహాభహశ్ర  
 E. బేభి  V. ధరగహలాీండ్  

 A B C D E 

(1) I II III IV V 

(2) V I IV II III 

(3) III IV V II I 

(4) III V II IV I 

52. కూరీంద ఇచ్చిన యహట్ిలో కొయీంఫు అీంట్ే ఏతట్ి ? 

(1) కైయళలో తూట్ి భట్ా్ తున న ీంచడరతుకూ 
కొభభలు, ఖడుస , ఫుయద ణో ఙేలన 
ణరణరుయౌఔ ఔట్్/గోడ 

(2) భహజస్హథ న్ లోతు ాయహస తూట్ి ఴమఴస్హమ 
భభిము బయఖయబ జల ునయపజీీఴన 
ఴమఴషథ  

(3) తతళ ధరడు లోతు షీంథారమ ఫ ట్ల  
ఫాయ 

(4) ధరగహలాీండ్ లో ఴయశు తూట్ితు అడుస కొతు, 
లేఔభిీంచడరతుకూ తుభిభీంఙే కహలుఴలు 
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53. Which of the following is a traditional method 

of conservation of tree cover across 

communities in India ? 

(1) Van Mahostav 

(2) Sacred groves  

(3) Growing plantations 

(4) Adopt a tree per home 

54. In ecosystem terminology, who are the major 

producers in a terrestrial ecosystem ? 

(1) Human beings 

(2) Phytoplankton 

(3) Herbaceous and woody plants 

(4) All the given options 

55. Out of the below mentioned persons, who was 

appointed as Messenger of Peace by the UNO 

in April, 2017 ? 

(1) Scott Kelly 

(2) Jane Goodall 

(3) Leonardo DiCaprio 

(4) Malala Yousafzai 

56. For the purpose of reducing wind forces on the 

roof during a cyclone, the best roof 

architecture of a building, out of the options 

below is  

(1) Gable ended roof 

(2) Hip roof  

(3) Pyramidal roof 

(4) Flat roof 

57. What is the objective of the Appiko  

movement ? 

(1) To construct check dams to conserve 

water 

(2) To construct steel bridges in rural areas 

(3) To fight against corporate farming 

(4) To protect forests 

53. పాయత థేవీంలో యయధ జన షభయహాలు 
అనషభిీంఙే షీంాథరమ ఴాక్ష షీంయక్షణ దధతి 

(1) ఴన భసో తషఴీం 
(2) థేఴ కహడు లు 
(3) ణోట్ల న ీంఔీం 
(4) ఇీంట్ికూ ఔ తోఔు దతతత 

54. భహమఴయణ ఴమఴషథ  భిపాశలో, బయగోళ 
భహమఴయణ ఴమఴషథలో ాదరన ఉతతితథరయపలు ? 

(1) భానఴులు 
(2)  ైట్ర తృహల ీంఔ్న్ 
(3) తా సభిత (ళెభెఫఱమస్) భభిము 

ఔల తోఔులు 
(4) ఇచ్చిన షభాదరధరలు అతూన 

55. కూరీంథి యహభిలో ఎఴభితు ఏనాల్, 2017లో ఐఔమ 
భహజమ షతతి రహీంతి దఽత గహ తుమతీంచ్చీంథి 
(1) స్హుట్ కెయ్ల 
(2) జైన్ ఖుడ్ఆల్ 
(3) యౌమాధరభోస  డుకహనాయో 
(4) భలాల మయషఫ్ జాయ్  

56. తరతౄహన షభమీంలో ఇీంట్ి న ైఔు న ై గహయౌ 
తితడుతు తగిగీంచడరతుకూ న ైఔున ఎలా 
తుభిభీంఙరయౌ ? 

(1) ఔుయపభాడు న ైఔు (గైఫల్ ఎీండెడ్) 
(2) ళిప్ ఆకహయు న ైఔు 
(3) నయతడ్ ఆకహయు న ైఔు 
(4) చదధైన న ైఔు 

57. అనకో ఉదమభ లక్షమీం ఏతట్ి 
(1) జల షీంయక్షణ కోషీం ఙెక్స డరమమ్ లు 

తుభిభీంచడీం 
(2) గహర తొణ తృహాీంణరలలో ల్ల్ తాడీ్ లు 

తుభిభీంచడీం 
(3) కహభపభైట్ ఴమఴస్హమాతుకూ ఴమతిభైఔీంగహ 

తృో భహడట్ీం 
(4) అడఴులన భియక్ష్ుీంచడీం 
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58. For which area was H.R.H. Princess Maha 

Chakri Sirindhorn awarded the Padma 

Bhushan ? 

(1) Dance 

(2) Literature & Education 

(3) Social Service 

(4) International Relations 

59. Ganjam Venkatasubbaiah, who was awarded 

the Padma Shri is known for his work as a/an 

(1) Lexicographer 

(2) Social reformer 

(3) Musician 

(4) Civil servant 

60. How many persons were awarded the Padma 

Shri in 2017 in the Sports category ? 

(1) 6 

(2) 7 

(3) 8 

(4) 9 

61. How many national missions have been 

started as part of the National Action Plan on 

Climate Change ? 

(1) 7 

(2) 8 

(3) 9 

(4) 10 

62. What is the capacity of solar power sought to 

be installed in India by 2022 under the 

Jawaharlal Nehru National Solar Mission ? 

(1) 10 Gigawatt 

(2) 50 Gigawatt 

(3) 100 Gigawatt 

(4) 1000 Gigawatt 

58. ఏ యీంఖీం లో ఔాఱకూ గహన ళెచ.ఆర్ట.ళెచ.  
నాధషస్ భహా చకూర లభిన్ దోయన్ ఔు దభ 
బయశణ్ ుయస్హుయీం లతేీంచ్చీంథి ? 

(1) నాతమీం 
(2) స్హళితమీం భభిము యదమ 
(3) స్హభాజిఔ లేఴ 
(4) అీంతభహీ తీమ షీంఫీందరలు 

59. ఇట్ీఴల దభశీర ుయస్హుయీం అీందఔునన 
ఖీంజామ్ యీంఔట్ షఫఫమమ ఈ యీంఖభులో 
ాలదధ లు 
(1) తుగీంట్ు యచధరకహయపడు 
(2) స్హభాజిఔ షీంషుయత 
(3) షీంగీతకహయపడు 
(4) తృౌయ లేఴఔుడు 

60. “Mîüడల యపాఖీంలో 2017 షీంఴతషభహతుకూ 
ఎీంతభీంథికూ దభశీర ుయస్హుయీం  లతేీంచ్చీంథి 
(1) 6 

(2) 7 

(3) 8 

(4) 9 

61. భహమఴయణ భాయప న ై జాతీమ కహయమ ాణరయఔ 
కూీంద ఎతున జాతీమ తశన్ లు తృహాయీంతేీంఙరయప 

(1) 7 

(2) 8 

(3) 9 

(4) 10 

62. జఴసర్ట లాల్ ధసౄర  జాతీమ స్ో లార్ట తశన్ 
కూీంద 2022 ధరట్ికూ పాయత్ లో ఎీంత స్ౌయ 
యదమత్ ఉతతిత  లక్షమీంగహ న ట్ు్ ఔుధరనయప ? 

(1) 10 గిగహయహట్ 
(2) 50 గిగహయహట్ 
(3) 100 గిగహయహట్  
(4) 1000 గిగహయహట్ 
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63. Which number does one have to call in Andhra 

Pradesh to utilize the services of Talli Bidda 

Express ? 

(1) 108 

(2) 106 

(3) 104 

(4) 102 

64. What is the objective of the “Badikosta” 

scheme started by the Government of Andhra 

Pradesh ? 

(1) To minimize dropout rate of girl 

students from high school 

(2) To promote bicycle as a mode of 

environmentally-friendly transport for 

students 

(3) To provide bicycles at low cost to girl 

students 

(4) To provide incentive to teachers for 

getting girl students enrolled in school 

65. As per the expectations of ISRO, which rocket 

would be a “game changer” in the operations 

of ISRO ? 

(1) GSLV-Mk-II – D2 

(2) GSLV-Mk-III – D1 

(3) GSLV-Mk-IV – D1 

(4) GSLV-Mk-III – D2 

66. National Science Day is celebrated in India on 

28
th

 February to mark the 

(1) Discovery of life in plants by J.C. Bose 

(2) Launch of the Aryabhatta satellite 

(3) Commissioning for first nuclear reactor 

‘‘Apsara’’ 

(4) Discovery of “Raman Effect” by C.V. 

Raman 

63. ఆీంధా ాథేశ్ లో తయౌల తడస  ఎక్సష న ాస్ లేఴలన 
ఉయోగిీంచకోడరతుకూ ఏ నీంఫర్ట ఔు కహల్ 
ఙేమాయౌ ? 

(1) 108 
(2) 106  
(3) 104  
(4) 102  

64. ఆీంధా ాథేశ్ ాబుతఴీం తృహాయీంతేీంచ్చన 
‘‘ఫడుకొస్హత ’’ థఔీం లక్షమీం ఏతట్ి 
(1) ఉననత తృహఠరహలలలో, చదఴు భాధేలే 

ఫాయౌఔల షీంకమతు ఔతుశ్ స్హథ బకూ 
తీషఔుతోృ ఴడభు 

(2) యథరమయపథ లోల  ల ైకూల్ యహడకహతున 
తోృా తషళిీంచడీం థరఴభహ భహమఴయణ 
అనఔూల యయహణర న తోృా తషళిీంచడీం 

(3) ఫాయౌఔలఔు తఔుుఴ ధయఔు ల ైకూళలళ ఇఴఴడీం  
(4) ఫాయౌఔలన షఽులులో ఙేభైిీందఔు 

ఉతృహదరమములఔు తోృా ణరషసకహలు ఇఴఴడీం 

65. పాయత అీంతభిక్ష భిరోధధర షీంషథ యొఔు ఆకహీంక్ష 
కాహయీం ఏ భహకెట్, షీంషథ కహయమఔలాతృహలలో 
‘‘ఖణతూమఫ  న భాయప’’ ణెషత ీంథి 
(1) GSLV-Mk-II – D2 

(2) GSLV-Mk-III – D1 

(3) GSLV-Mk-IV – D1 

(4) GSLV-Mk-III – D2 

66. పాయత్ లో 28 ఫాఴభి న జాతీమ ల ైన్ష 
థిధోతషయహతున ఈ షీందయబీంగహ జయపుణరయప 

(1) తోఔులఔు తృహాణభుీందతు జె.ల. ఫో స్ 
ఔతున ట్ి్న భోజు 

(2) ఆయమబట్్ ఉఖరస ాయోఖీం జభిగిన భోజు 
(3) తోదట్ి అణు భిమాఔ్ర్ట ‘‘అషయ’’ 

తృహాయీంబభబన భోజు 
(4) ల.య. భహభన్ `భహభన్ ఎ క్్స’ ఔనగపనన 

భోజు 
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67. Out of the options below, which types of 

activities are taken up under the Neeru  

Chettu programme by Government of AP ? 

(1) Tree plantation in government buildings 

(2) Desiltation of minor irrigation tanks and 

channels 

(3) Development of parks and community 

groves 

(4) Vana Mahotsav 

 

68. After reorganization of Andhra Pradesh, 

which of the following organizations is 

established to act as a catalyst to facilitate 

economic growth and investment in Andhra 

Pradesh ? 

(1) AP Economic Development Board 

(2) AP Invest 

(3) AP First 

(4) AP Infrastructure Corporation 

 

69. What is the target ratio set by SDG for 

reduction in poverty level by 2030 ? 

(1) Poverty ratio to be below 10% 

(2) Poverty ratio to be below 5% 

(3) Poverty ratio to be below 12% 

(4) There should be no poverty in any form 

 

70. Who discovered the TB Bacillus ? 

(1) Edward Jenner 

(2) Robert Koch 

(3) Louise Pasteur 

(4) Ronald Ross 

67. ఆీంధా ాథేశ్ ాబుతఴు తూయప – ఙెట్ు్  
కహయమఔరభభులో, ఈ కూరీంథి యహట్ిలో ఏ యఔు 
కహయమఔరభాలు  ఙేడుతరధరనయప ? 

(1) ాబుతఴ బఴధరలలో ఙెట్ుల  ధరట్డీం 
(2) చ్చనన తయహా ఙెయపఴులు, కహలుఴలోల  

ూడుఔ తీమడీం 
(3) తృహర్టు ల అతేఴాథిధ  
(4) ఴన భసో తషఴ కహయమఔరభీం 

68. ఆీంధా ాథేశ్ ునయఴాఴలథ ఔయణ తయపయహత ఆీంధా 
ాథేశ్ లో ఆభిథఔ ఴాథిధ  భభిము న ట్ు్ ఫడుల 
తృోా ణరషహాతుకూ థోసదీం ఙేలేీందఔు 
ఏభహట్ుఙేలన షీంషథ  ఏథి ? 

(1) ఆీంధా ాథేశ్ ఆభిథకహతేఴాథిధ  ఫో ర్టస 
(2) AP ఇధఴస్్ 
(3) AP  పస్్ 
(4) ఆీంధా ాథేశ్ ఇధరరాష్రఔిర్ట కహభపభైశన్ 

69. 2030 ధరట్ికూ నేదభిఔ స్హథ బతు తగిగీంచడరతుకూ 
షలథ య అతేఴాథిధ  లక్ష్యమలు తుభహధ భిీంచ్చన లక్షమ 
తుశతిత  ఏతట్ి 
(1) నేదభిఔ యశతిత  10% ఔీంట్ే తఔుుఴ 

ఉీండరయౌ 
(2) నేదభిఔ యశతిత  5% ఔీంట్ే తఔుుఴ 

ఉీండరయౌ  
(3) నేదభిఔ యశతిత  12% ఔీంట్ే తఔుుఴ 

ఉీండరయౌ 
(4) ఏ యూభులోధైధర నేదభిఔఫే 

ఉీండఔూడద 
70. ట్ిత  (క్షమ)  ఫాలలస్ న  ఎఴయప 

ఔతున ట్ా్ యప ? 

(1) ఎడఴర్టస జెననర్ట 
(2) భహఫర్్ట కోక్స 
(3) లూబ తృహవిర్ట 
(4) భోధరల్స  భహస్ 
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71. Match the following : 

A Malaria P. Bone marrow 

B. Filaria Q. Brain 

C. Encephalitis R. Blood cells 

D. Leukaemia S. Lymph nodes 

(1) AR, BS, CQ, DP 

(2) AS, BP, CR, DQ 

(3) AQ, BS, CR, DP 

(4) AQ, BR, CS, DP 

72. Which of the following crops is generally 

cultivated by transplanting seedlings ? 

(1) Maize 

(2) Carrot 

(3) Onion 

(4) Soyabean 

73. Which of the following is associated with 

Diabetes Mellitus ? 

(1) High sugar level and high insulin level 

in blood 

(2) High sugar level and low insulin level in 

blood 

(3) Low sugar level and high insulin level in 

blood 

(4) Low sugar level and low insulin ievel in 

blood 

74. A diode is used for 

(1) Changing positive charge to negative 

(2) Electrolysis 

(3) Converting AC into DC 

(4) Generating electricity 

71. కూీంథియహతుతు జత ఙేమీండు : 
 A. భలేభిమా P. ఎభుఔ భజీ  
 B.  ైలేభిమా Q. ఫ దడు  
 C. ఎీంల లెైట్ీస్  R. యఔత ఔణరలు  
 D. లుకైతమా  S. యౌీంఫ్ ఖరీంధలు (ధోడ్ష) 

(1) AR, BS, CQ, DP 

(2) AS, BP, CR, DQ 

(3) AQ, BS, CR, DP 

(4) AQ, BR, CS, DP 

72. కూీంథి ీంట్లోల  యేట్ితు స్హదరయణీంగహ ధరయప 
ధరట్డీం థరఴభహ న ీంచణరయప ? 

(1) తోఔుజొనన 
(2) కహమయట్ 
(3) ఉయౌల 
(4) స్ో మాతెన్ 

73. కూీంథియహతులో ఏథి డుమాఫ ట్స్ ఫ యౌలట్స్ 
(భధఫేసీం) ఔు షీంఫీందిీంచ్చనథి ? 

(1) యఔతీంలో అదిఔ చకెుయ, అదిఔ ఇనషయౌన్ 
స్హథ బ 

(2) యఔతీంలో అదిఔ చకెుయ, తఔుుఴ ఇనషయౌన్ 
స్హథ బ 

(3) యఔతీంలో తఔుుఴ చకెుయ, అదిఔ ఇనషయౌన్ 
స్హథ బ 

(4) యఔతీంలో తఔుుఴ చకెుయ, తఔుుఴ 
ఇనషయౌన్ స్హథ బ 

74. డెైయోడ్ న థరతుకూ ఉయోగిస్హత యప 

(1) ధధరతభఔ యదమత్ న ఋణరతభఔీంగహ 
భాయిడరతుకూ 

(2) యదమథిఴరలలశణ 
(3) AC యదమత్ న DC యదమత్ గహ 

భాయిడీం కోషీం 
(4) యదమదతతిత  కోషీం 
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75. Which of the following is used as a trigger in a 

nuclear bomb ? 

(1) Krytron 

(2) MOSFET 

(3) Solid State Relay 

(4) Solenoid 

 

76. Which of the following enzyme found in tears 

destroys bacteria ? 

(1) Amylase 

(2) Urease 

(3) Lysosome 

(4) Glycerine 

 

77. In eye donation, which part of the eye of the 

donor is utilized ? 

(1) Iris 

(2) Lens 

(3) Retina 

(4) Cornea 

 

78. Washing soap produces a scum with hard 

water and not much foam because the hard 

water contains  

(1) dissolved inorganic salts 

(2) chalk and sulphur 

(3) organic matter 

(4) suspended particles 

75. అణు ఫాీంబ్ లో థేతుతు ట్ిాఖగర్ట గహ 
ఉయోగిస్హత యప ? 

(1) కూరట్ాా న్ 

(2) MOSFET (Ð@þ*‹ÜòœsŒý) 

(3) స్హయౌడ్ లే్ట్ భిలే 
(4) స్ో యౌధరబడ్ 

76. ఔతూనళలలోతు ఏ ఎీంజెైమ్ ఫాక్ీభిమాన ధరవనీం 
ఙేషత ీంథి ? 

(1) ఎతలేజ్ 

(2) ముభిబేజ్ 

(3) లెైస్ో జోమ్ 

(4) గిలషభిన్ 

77. ధేతా థరనీంలో థరత ఔీంట్ిలో ఏ పాగహతున 
ఉయోగిస్హత యప ? 

(1) ఔన తృహ 

(2) ఔట్ఔభు 
(3) భెట్ీధర 
(4) కహభినమా 

78. ఫట్్ల షఫుఫ ఔఠిన జలీంణో ణెట్ు్ తు 
ఏయయపషత ీంథి కహతూ న దదగహ నయపఖు భహద. 
థరతుకూ కహయణీం ఔఠిన జలీం లో కూరీంథి థరయధభు 
ఎఔుుఴగహ ఉీంట్ుీంథి 
(1) తూట్ిలోఔభిగిన తుభైతుద రమ (ఇధరభహగ తుక్స) 

లఴణరలు 
(2) షదద  భభిము షలపర్ట 

(3) లేీంథరామ థరయథీం 
(4) షల ీండెడ్ (తూట్ిలో యేలాడుతరనన) 

ఔణరలు 
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Read the following sentences and answer the 

questions (79 – 82) below : 

A team of five members is to be formed from five 

boys Pradip, Quddus, Rajesh, Samir and Tony and 

four girls Anusha, Bhagya, Chinmayi and Durga. 

The conditions are as follows : Pradip and Samir 

have to be together. Quddus cannot remain with 

Bhagya or Chinmayi. Rajesh and Anusha have to be 

together. Tony cannot remain with Anusha or 

Durga.  

Answer the following questions : 

79. If Quddus is one of the members, who are the 

other members of the team ? 

(1) Anusha, Pradip, Rajesh, Samir 

(2) Anusha, Durga, Rajesh, Samir 

(3) Bhagya, Chinmayi, Pradip, Tony 

(4) Anusha, Durga, Rajesh, Tony 

80. If three members of the team are girls, then 

the team would be 

(1) Anusha, Bhagya, Chinmayi, Rajesh, 

Tony 

(2) Anusha, Chinmayi, Durga, Rajesh, 

Samir 

(3) Bhagya, Chinmayi, Durga, Pradip, 

Samir 

(4) Anusha, Bhagya, Chinmayi, Durga, 

Rajesh 

81. If Anusha is one member of the team and all 

others are boys, then the four boys would be  

(1) Quddus, Rajesh, Samir, Tony 

(2) Pradip, Quddus, Rajesh, Samir 

(3) Pradip, Rajesh, Samir, Tony 

(4) Pradip, Quddus, Samir, Tony 

82. If two members of the team are girls, then 

which of the following teams is not possible ? 

(1) Bhagya, Chinmayi, Pradip, Samir, Tony 

(2) Anusha, Chinmayi, Pradip, Rajesh, 

Samir 

(3) Anusha, Bhagya, Pradip, Rajesh, Samir 

(4) Chinmayi, Durga, Pradip, Rajesh, Samir 

“Mìü…¨ ÐéMæüÅÐ@þ¬Ë @̄þ$ ^èþ¨Ñ, Ðésìý “Mìü…§æþ E @̄þ² {ç³Ô¶ý²ËMæü$ 
(79 – 82) fÐéº$Ë$ Væü$Ç¢…^èþ…yìþ :  
ాథరప్, కదఽద స్, భహజైశ్ , షతొర్ట  భభిము ట్రతూ 
అధే అఫాఫబలు, అనఽశ, పాఖమ, చ్చనభబ, దయగ 
అధే అభాభబల నీండు ఐదఖుయప షబుమలు ఉనన 
ఔ జట్ు్ న తమాయపఙేమాయౌ. తుఫీంధనలు ఈ 
యధభుగహ ఉధరనబ. ాథరప్, షతొర్ట ఔయౌల ఉీండరయౌ. 
కదఽద స్ పాఖమ, చ్చనభబ ణో తృహట్ు ఉీండలేడు. 
భహజైశ్, అనఽశ ఔయౌల ఉీండరయౌ. ట్రతూ అనఽశణో కహతూ 
దయగణో కహతూ ఉీండలేడు.  
కూీంథి ావనలఔు షభాదరనీం భహమీండు : 
79. కదఽద స్ జట్ు్ లో ఔ షబుమడెైణ ే తగియౌన 

యహళలళ ఎఴయప ? 

(1) అనఽశ, ాథరప్, భహజైశ్, షతొర్ట 
(2) అనఽశ, దయగ , భహజైశ్, షతొర్ట 
(3) పాఖమ, చ్చనభబ, ాథరప్, ట్రతూ 
(4) అనఽశ, దయగ , భహజైశ్, ట్రతు 

80. జట్ు్ లో భుఖుగ యప అభాభబలు ఉీంట్ే ఆ 
జట్ు్  ఇలా ఉీంట్ుీంథి ? 

(1) అనఽశ, పాఖమ, చ్చనభబ, భహజైశ్, ట్రతూ 
(2) అనఽశ, చ్చనభబ, దయగ , భహజైశ్, షతొర్ట 
(3) పాఖమ, చ్చనభబ, దయగ, ాథరప్, షతొర్ట 
(4) అనఽశ, పాఖమ, చ్చనభబ, దయగ, భహజైశ్ 

81. జట్ు్ లో అనఽశణో తృహట్ు తగియౌనయహళళీంణర 
అఫాఫబలే అబణే ఆ నలుఖుయప ఫాలుయప 
GÐ@þÆæÿ$ ? 

(1) కదఽద స్, భహజైశ్, షతొర్ట, ట్రతూ 
(2) ాథరప్, కదఽద స్, భహజైశ్,  షతొర్ట 
(3) ాథరప్, భహజైశ్, షతొర్ట, ట్రతూ 
(4) ాథరప్, కదఽద స్, షతొర్ట, ట్రతూ 

82. జట్ు్ లో ఇదదయప అభాభబలు ఉీంట్ే అుడు 
కూీంథి జట్్లలో ఏథి స్హధమీం కహద ? 

(1) పాఖమ, చ్చనభబ, ాథరప్, షతొర్ట, ట్రతూ 
(2) అనఽశ, చ్చనభబ, థారప్, భహజైశ్, షతొర్ట 

(3) అనఽశ, పాఖమ, ాథరప్, భహజైశ్, షతొర్ట 
(4) చ్చనభబ, దయగ , ాథరప్, భహజైశ్, షతొర్ట 
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83. Which of the following items is recently 

registered as a geographical indication from 

Andhra Pradesh ? 

(1) Bangenapalli Mango 

(2) Bandaru Laddu 

(3) Tapeswaram Kaja 

(4) Udayagiri Wooden Cutlery 

 

84. Out of the following, which parameter is given 

higher ranking weight by the National 

Institutional Ranking Framework of MHRD  

for awarding overall rank to educational 

institutions ? 

(1) Graduation outcomes 

(2) Perception 

(3) Research and professional practice 

(4) Outreach and inclusivity 

 

85. The recent order of the Union Home Ministry 

on sharing of assets of APSCHE specifies  

that 

(1) Assets and liabilities are to shared in 

52 : 48 ratio 

(2) Assets belong to the State of their 

location but cash deposits/balances to be 

shared in 52 : 48 ratio 

(3) Assets belong to the State of their 

location but cash deposits/balances to be 

shared in equal ratio 

(4) All assets belong to the State of 

Telangana 

83. ఈ కూరీంథి యహట్ిలో ఆీంధా ాథేశ్ నీండు ఇట్ీఴల 
పౌగోయఔ షఽచ్చఔల ట్ి్ఔలో నమోద ఐన 
ఴషత ఴు ఏథి ? 

(1) ఫీంగెనయౌల భాతడు 
(2) ఫీందయప లడుస  
(3) ణరనేవఴయభు కహజా 
(4) ఉదమగిభి ఙెఔు ఔట్ల భీ (పోజన ఫలల  న  ై

యహడే స్హభగిర) 
84. కైీందా భానఴ ఴనయపల అతేఴాథిధ  భీంతిాతఴ 

రహక థరఴభహ ఏభహట్ు ఙేలన జాతీమ యథరమ 
షీంషథల భహమీంకూీంగ్ ఴమఴషథ  (NIRF), యథరమ 
షీంషథలఔు భహమీంక్స ఇఙేిట్ుడు,  ఈ కూరీంథి 
యహట్ిలో ఏ భిభాణభునఔు  (కొలఫదదకూ) 
ఎఔుుఴ తృహాదరనమభు ఇషత ననథి ? 

(1) ట్్ బదాత పయౌతభులు 
(2) అఴగహసన 
(3) భిరోధన భభిము ఴాతిత  యఫ  న తు 

ఙేముట్ 
(4) ఫాసమ యహమనత  భభిము ఙేయప 

85. కైీందా ఖాస భీంతిాతఴ రహక ఇట్ీఴల జాభీ 
ఙేలన ఆథేవభులో ఆీంధా ాథేశ్ ఉననత యథరమ 
భీండయౌ యొఔు ఆషత లన ఈ కూరీంథి 
యధభుగహ యబజిీంఴలెనతు నేభపుధరనయప ? 

(1) ఆషత లు భభిము అులు 52 : 48  
తుశతితలో ీంనణీ ఙేమాయౌ 

(2) ఆషత లు ఏ భహశ్రభులో ఉీంట్ే ఆ 
భహష్టహ్ ర తుకూ ఙెీందణరబ, కహతూ నఖద 
తులఴలు/కాణరలలోతు జభలు  52 : 48 
తుశతితలో ీంనణీ ఙేమాయౌ 

(3) ఆషత లు ఏ భహశ్రభులో ఉీంట్ే ఆ 
భహష్టహ్ ర తుకూ ఙెీందణరబ, కహతూ నఖద 
తులఴలు/కాణరలలోతు జభలు  
షభానభుగహ ీంనణీ ఙేమాయౌ 

(4) ఆషత లు అతూన ణెలీంగహణర భహష్టహ్ ర తుకూ 
ఙెీందణరబ 
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86. Who is the other Indian apart from Prime 

Minister Narendra Modi to find a place in the 

TIME 2017 list of 100 most influential people 

in the world ? 

(1) Vijay Shekhar Sharma 

(2) Mukesh Ambani 

(3) Sania Mirza 

(4) Sunita Narain 

87. As per World Happiness Report, 2017 of UNO, 

what is the rank of  India in the Global 

Happiness Rankings ? 

(1) 120 

(2) 121 

(3) 122 

(4) 123 

88. What is the name of the freight train that 

made its first journey from China to London in 

January, 2017 ? 

(1) The Silk Train 

(2) The Western 

(3) The China Wind 

(4) The East Wind 

89. Which astronaut holds the record for most 

spacewalks by a woman in space ? 

(1) Peggy Whitson 

(2) Sunita Williams 

(3) Svetlana Savitskaya 

(4) Sally Ride 

90. The Golden Jubilee year of which important 

rice variety, that saved many regions from 

famine, was celebrated in November, 2016 ? 

(1) IR 2 

(2) IR 8 

(3) IR 18 

(4) IR 81  

86. 2017 లో ాచభిీంచ్చన ట్ెైమ్ ాీంచభులోతు 
100 భీంథి  అతమీంత ాపాఴశీలుభైెన ఴమఔుత ల 
జాతణరలో, పాయత థేవీం నీండు ఉనన ఇదద భిలో 
ాదరన భీంతి ానభైీందా మోథర కహఔ, ఇతయ ఴమకూత 
ఎఴయప ? 

(1) యజయ్ రలకర్ట వయభ 
(2) భుకైష్ అీంఫాతూ 
(3) స్హతుమా తొభహీ  
(4) షతూణర ధరభహమణ్ 

87. ఐఔమ భహజమ షతతి యొఔు ాీంచ షీంణోశీం 
తుయేథిఔ, 2017 ాకహయీం యవఴ షీంణోశు 
ట్ి్ఔలో పాయత్ స్హథ నభు ఎీంత ? 
(1) 120 
(2) 121 
(3) 122  
(4) 123  

88. ఙెైధర నీండు లీండన్ కూ జనఴభి, 2017 లో 
తోదట్ి ామాణభు ఙేలన షయఔు యయహణర 
భైెలు యొఔు నేయప ఏతట్ి? 

(1) లల్ు భెైలు 
(2) శ్చిభ 
(3) ఙెైధర గహయౌ 
(4) తయయప గహయౌ 

89. అీందభి ఔధరన ఎఔుుఴ అీంతభిక్షు నడఔలు 
నడుచ్చన భళిళగహ భికహర్టస స్హదిీంచ్చన 
యోమభగహత ఎఴయప ? 

(1) న గీగ  యట్షన్ 
(2) షతూణర యయౌమమ్ష 
(3) లేఴణరల ధర స్హయ™éÞüPÄ¶ý* 
(4) రహయ్ల భెైడ్ 

90. అధేఔ ాథేరహలన ఔయపఴునీండు కహతృహడున ఏ 
ఴభి యతతను షఴభోణ తషఴభులు నఴీంఫర్ట, 
2016 లో జయపుకొధరనయప ? 

(1) ఐఆర్ట 2 
(2) ఐఆర్ట 8 
(3) ఐఆర్ట 18 
(4) ఐఆర్ట 81 
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91. Which of the following was included in 2016 

by UNESCO in the list of Intangible Cultural 

Heritage of Humanity ? 

(1) Sankirtana 

(2) Tradition of Vedic Chanting 

(3) Ramlila  

(4) Yoga 

 

92. The book ‘‘The Inner Fire’’ written by Justice 

Rohinton F. Nariman is on  

(1) Religious wars 

(2) Islam 

(3) Zoroastrianism 

(4) Radical humanism 

 

93. Which film personality was awarded the 

‘‘Centenary Award for Indian Film Personality 

of the Year’’ at the 47th IFFI in 2016  ? 

(1) S.P. Balasubramaniam 

(2) A.R. Rahman 

(3) Ilayaraja 

(4) Yash Chopra 

 

94. What is the name of the medium altitude long 

endurance UAV flown by DRDO in November, 

2016 ? 

(1) NETRA 201 

(2) TAPAS 201 

(3) NISHANT 201 

(4) AURA 201 

91. ముధస్ో ు తుయఴళిీంఙే భానయహయ కూ ఙెీంథిన 
అగోచయ స్హీంషుాతిఔ యహయషతఴ షీందల 
ట్ి్ఔలలో 2016 లో ఙేయిఫడునథి, ఈ కూరీంథి 
యహట్ిలో ఏథి ? 

(1) షీంకీయతన 
(2) యేథోఙరియణ షీంథారమభు 
(3) భహమ్ య్లా 
(4) యోగహ 

92. జల్స్ భోళిీంట్న్ G‹œ. ధరభీభన్ యహా లన  
“ద ఇననర్ట  ైర్ట” అధే ుషతఔు యశమభు 
ఏతట్ి ? 

(1) భతయఫ  న ముదధభులు 
(2) ఇస్హల ీం 
(3) జోభహఱ్ రమతుజమ్ 

(4) భ్యౌఔ భానఴణరయహదభు 
93. 47 ఴ పాయత అీంతభహీ తీమ చలన 

చ్చణోాతషఴభు, 2016 లో ఏ ఔమాకహయపతుకూ 
“పాయతీమ చలన చ్చతా ఔమాకహయపతుకూ ఇఙేి 
వణరతద  ుయస్హుభహతున” ఇఙరియప ? 

(1) ఎస్.న. ఫాలషఫాసభణమభు 
(2) ఎ.ఆర్ట. భెహాభన్ 

(3) ఇళమభహజా 
(4) మష్ ఙోతృహస  

94. DRDO, నఴీంఫర్ట 2016 లో ఎఖుయ యేలన 
భధమభ ఎతరత  స్హభయధాభు భభిము థరయఘ ఔల 
భతునఔ ఉనన భానఴ యళిత ఆకహవ 
యసీంఖభు నేయప ఏతట్ి ? 

(1) ధేణరా  201 

(2) తస్ 201 

(3) తురహీంత్ 201 

(4) ఓభహ 201 
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95. Which doctor got the Dhanvantari Award in 

March, 2017 ? 

(1) Dr. S. Bhattacharya 

(2) Dr.  S.K. Sarin 

(3) Dr. D. Nageshwar Reddy 

(4) Dr. B.K. Goyal 

96. Which of the following sports personalities 

was recently appointed to the Board of Sports 

Authority of India ? 

(1) Pullela Gopichand 

(2) Karnam Malleswari 

(3) Mukesh Kumar 

(4) Gutta Jwala 

97. Which Harvard dropout got an honorary 

degree from Harvard University in March, 

2017 ? 

(1) Bill Gates 

(2) Mark Zuckerberg 

(3) Larry Ellison 

(4) James Murdoch 

98. As per the 2016 report on Global Trafficking 

in Persons published by UN Office on Drugs & 

Crime, Victims and Traffickers often have  

(1) The same ethnic background 

(2) Different ethnic backgrounds 

(3) Same or different background  

(4) Backgrounds which cannot be identified 

95. భార్టి 2017 లో ధనఴీంతభీ ుయస్హుయభుఙే 
షభాభతుతరడెైన యైదమడు ఎఴయప ? 

(1) డరఔ్ర్ట ఎస్. బట్ా్ ఙరయమ 
(2) డరఔ్ర్ట ఎస్.కె. వభీన్ 
(3) డరఔ్ర్ట డు. ధరగైవఴర్ట భెడుస  
(4) డరఔ్ర్ట త.కె. గోమల్ 

96. ఈ కూరీంథి యహభిలో, జాతీమ కీరడల తృహాదికహభిఔ 
షీంషథ  ఫో యపస లో ఇట్ీఴల 
షబుమతుగహ/షబుమభహయౌగహ తుమతీంఫడున 
కీరడర కహయపడు/కీరడరకహభిణ  ఎఴయప ? 

(1) ులెల ల గోనచీంద్ 
(2) ఔయణీం భలేల వఴభి 
(3) భుకైష్ ఔుభార్ట 
(4) ఖుణరత  జాఴల 

97. హాయఴర్టస యవఴ యథరమలమభులో 
యథరమపామషభు భధమలో ఴథిలేల, భార్టి, 
2017 లో ఆ యవఴ యథరమలమభునీండే గౌయఴ 
ట్ా్  తృొ ీంథిన యహయప ఎఴయప ? 

(1) తల్ గైట్ష 
(2) భార్టు జుమఔర్ట ఫ ర్టగ 
(3) ÌêÈ ఎయౌలషన్ 
(4) జైమ్ష భభోస క్స 

98. ఐఔమ భహజమ షతతి యహభి భాదఔ దాఴమభులు 
& ధేయభుల న ై ఏభహట్ుఙేలన కహభహమలమభు 
ాీంచభులో భానఴుల అఔరభ యయహణర న  ై
2016 లో ాచభిీంచ్చన తుయేథిఔ ాకహయభు, 
ఫాదితరలు భభిము అఔరభ యయహణర  
థరయపలు ? 

(1) కై జాతి ధేధమభు ఔయౌగి ఉధరనయప 
(2) యయధ జాతరల ధేధమభు ఔయౌగి ఉధరనయప 
(3) కై జాతి లేఔ యయధ జాతరల  ధేధమభు 

ఔయౌగి ఉధరనయప 
(4) యహభి ధేధమభులు ఖుభితీంచలేభు 



GS/EP/100 ( 31 )  A  

99. Which Indian shooter won a Gold medal at the 

ISSF World Cup Rifle/Pistol/Shotgun held in 

New Delhi ? 

(1) Amanpreet Singh 

(2) Ankur Mittal 

(3) Jitu Rai 

(4) Pooja Ghatkar 

 

 

100. As per the 4
th

 National Family Health Survey, 

how many females are there in the State of 

Andhra Pradesh per 1000 males ? 

(1) 1050 

(2) 1020 

(3) 980 

(4) 970 

 

 

101. For which of the following reasons was the 

FCRA license of Public Health Federation of 

India recently cancelled by the Government of 

India ? 

(1) Misutilization of Government grants 

(2) Money laundering activities 

(3) Taking bribes from hospitals 

(4) Lobbying with parliamentarians 

99. ISSF నఽమ ఢుయ్లలో తుయఴళిీంచ్చన 
భైెల్/నష్ల్/ష్టహట్ ఖన్ ాీంచ ఔప్ తృో ట్ీలలో 
షఴయణ తఔభు గెయౌచ్చన పాయతీమ శయట్ర్ట 
ఎఴయప ? 

(1) అభన్ నాత్ లీంగ్ 

(2) అీంఔుర్ట తతతల్ 

(3) జీతర భహయ్ 

(4) ూజ గట్ుర్ట 
 

100. ధరలుఖఴ జాతీమ ఆభోఖమ షభైఴ ాకహయభు, 
ఆీంధా ాథేశ్ భహశ్రభులో 1000 భీంథి 
ుయపశరలఔు ఎీంత భీంథి భళిళలు 
ఉధరనయప ? 

(1) 1050 

(2) 1020 

(3) 980 

(4) 970 

 
101. పాయత ాజా ఆభోఖమ షభాకమ యొఔు FCRA 

లెైల న్ష న కూరీంథి యహట్ిలో ఏ కహయణభు ఴలన 
పాయత ాబుతఴభు యదద  ఙేలీంథి ? 

(1) ాబుతఴ గహర ీంట్ల న దభిఴతుయోఖభు 
ఙేమడభు 

(2) భతూ లాీండభిీంగ్ చయమలు 
(3) ఆషతరా ల నీండు లీంచభులు 

తీషకొనట్ 

(4) తృహభిలమఫ ీంట్ేభిమనలన ాపాయతభు 
ఙేలే ామణరనలు ఙేలనీందఔు 
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102. What is the percentage of votes polled in the 

recent By-elections to the Srinagar Lok Sabha 

Constituency ? 

(1) 6·50% 

(2) 6·95% 

(3) 7·05% 

(4) 7·14% 

 

103. Who was responsible for the gaffe in 

announcing the name of the Best Film at the 

2017 Oscar Awards Ceremony ? 

(1) The presenters 

(2) The accountancy firm 

(3) The Motion Film Academy 

(4) The law firm 

 

104. “Every Indian is special. Every Indian is a 

VIP.” On which occasion did Prime Minister 

Narendra Modi tweeted these words ? 

(1) On International Yoga day 

(2) On launching the BHIM App 

(3) During the UP election campaign 

(4) On abolition of red beacons on vehicles 

of dignitaries 

 

105. Which of the following politicians completed 

50 years as Legislator in March, 2017 ?  

(1) K.M. Mani 

(2) Rishang Keishing 

(3) H.A. Halim 

(4) Ganapatrao Deshmukh 

102. శీరనఖర్ట లోక్స షబ స్హథ ధరతుకూ ఇట్ీఴల జభిగిన 
ఉ ఎతునఔలో యోట్యలలో ఎీంత రహతీం భీండు 
యోట్ుల  యేరహయప ? 

(1) 6·50% 

(2) 6·95% 

(3) 7·05% 

(4) 7·14% 

103. 2017ఆస్హుర్ట ుయస్హుభహల ాథరధోతషఴభులో, 
ఉతతభ చ్చతాు నేయప ాఔట్ిీంఙే యశమభులో 
తనదభునఔు ఫాధలలలు ఎఴయప ? 

(1) యహమకామతలు 
(2) ఖణఔుల షీంషథ  
(3) చలన చ్చతా అకహడెతొ 

(4) ధరమమయహదల షీంషథ  
104. “ాతి పాయతీముడు యశ్చశర్ డే. ాతి 

పాయతీముడు భుకమఫ  న ఴమకైత”, ఏ 
షీందయబభులో ాదరన భీంతిా నభైీందా  మోథర 
ఈ యహమకమన ట్ీఴట్ ఙేరహయప ? 

(1) అీంతభహీ తీమ యోగహ థినభు ధరడు 
(2) తైమ్ అనల కైశన్ తృహాయీంతేీంచ్చనుడు 
(3) ఉతతర్ట ాథేశ్ ఎతునఔల ాఙరయభులో 
(4) ఉననత సో థర ఴమఔుత ల యహసధరలన ై ఎయర 

ఫుఖగ యదద  ఙేలనుడు 
105. భార్టి 2017 లో రహషన షబుమతుగహ 50 

షీంఴతషభహలు ూభిత ఙేలకొనన భహజకీమ 
ధరమఔుడు ఎఴయప ? 

(1) కె.ఎమ్. భణ  
(2) భిరహీంగ్ కీఱీంగ్ 

(3) ఎచ.ఏ. సయ్మ్ 

(4) ఖణత్ భహవ్ థేవభుఖ్ 
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106. Upon reorganization of the State, Andhra 

Pradesh had a higher public debt than 

Telangana because  

(1) Andhra Pradesh is bigger than 

Telangana in area 

(2) Andhra Pradesh had more assets and 

hence more debt 

(3) Population ratio was the sole factor for 

distribution of debt 

(4) Union Government decided that Andhra 

Pradesh has to bear more debt 

107. What is the amount of special assistance 

provided by the Central Government to 

Andhra Pradesh in 2016 – 17 ? 

(1) < 4,058·04 Cr 

(2) < 1,976·50 Cr 

(3) < 1,176·50 Cr 

(4) < 2,081·54 Cr 

108. As per Andhra Pradesh retail trade policy 

2015 – 20, how many additional employment 

opportunities would be created in the retail 

sector by 2020 ? 

(1) 5000 

(2) 10000 

(3) 15000 

(4) 20000 

109. What was the percentage of debt outstanding 

to GSDP of Andhra Pradesh in 2014 – 15 after 

reorganization of the State of Andhra  

Pradesh ? 

(1) 28·19 

(2) 28·91 

(3) 29·36 

(4) 29·63 

106. ునయఴాఴలథ ఔయణ తయపయహత, ణెలీంగహణర ఔీంట్ే 
ఆీంధా ాథేశ్ ఔు ఎఔుుఴ తల క్స అు 
ఉీండట్ాతుకూ కహయణభు ? 

(1) ఆీంధా ాథేశ్, ణెలీంగహణర ఔీంట్ే 
యలత యణభులో న దదథి 

(2) ఆీంధా ాథేశ్ ఴదద  ఎఔుుఴ ఆషత లు 
ఉధరనబ ఔనఔ అు ఔూడర ఎఔుుఴ 

(3) అుల యబజనఔు కైఴలభు జధరపా 
తుశతితతు భాతాఫే తృహాతిథిఔగహ 
తీషకొనట్భు జభిగినథి 

(4) ఆీంధా ాథేశ్ ఎఔుుఴ అు బభిీంఙరలతు 
కైీందా ాబుతఴభు తుయణమభు ఙేలీంథి 

107. 2016 – 17 లో కైీందా ాబుతఴభు, ఆీంధా ాథేశ్ 
భహష్టహ్ ర తుకూ ఎీంత తోతతభు “ాణేమఔ 
షహామభు” కూరీంద అీంథిీంచ్చీంథి ? 

(1) యూ 4,058·04 కోట్ుల  
(2) యూ  1,976·50 కోట్ుల  
(3) యూ 1,176·50 కోట్ుల  
(4) యూ 2,081·54 కోట్ుల  

108. ఆీంధా ాథేశ్ చ్చలల య ఴయతఔు యదరనభు,  
2015 – 20 ాకహయభు, చ్చలల య ఴయతఔు 
యీంఖభులో 2020 ధరట్కిూ ఎతున అదను 
ఉతృహది అఴకహరహలు ఔయౌీంచ ఫడణరబ ? 

(1) 5000 
(2) 10000 
(3) 15000 
(4) 20000 

109. ఆీంధా ాథేశ్ ునయఴాఴలథ ఔయణ తయపయహత  
2014 – 15 కహలాతుకూ, ఆీంధా ాథేశ్ భహశ్రు  
షఽథ ల థేశీమ ఉతతిత  (GSDP) ణో తృో యౌలేత  
తీయిఴలలన  అు  ఎీంత రహతభు గహ 
ఉననథి ? 

(1) 28·19 
(2) 28·91 
(3) 29·36 
(4) 29·63 
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110. Determine the mean, median and modal 

values for the set : 3, 8, 10, 7, 5, 14, 2, 9, 8. 

(1) 7·33, 5, 8 

(2) 7·35, 8, 8 

(3) 7·35, 7, 8 

(4) 7·33, 8, 8 

 

111. The following table of grouped data represents 

the weight (in kgs) of 100 articles : 

Class 

Weight (in kgs) 

Frequency 

(Number) 

3 – 5 8 

5 – 7 25 

7 – 9 45 

9 – 11 18 

11 – 13 4 

Calculate the mean weight for an article. 

(1) 7·6 kg 

(2) 7·7 kg 

(3) 7·8 kg 

(4) 7·9 kg 

 

112. If COFFEE is 3, 15, 6, 6, 5, 5,  what is MILK ? 

(1) 13, 9, 12, 11 

(2) 13, 10, 12, 11 

(3) 14, 10, 13, 12 

(4) 14, 9, 12, 11 

110. ఇఴఴఫడున షీంకామ షభుథరమభు యొఔు 
షఖట్ు, భధమ ఖతభు, ఫాసృళఔభు యొఔు 
యలుఴలన ఖుభితీంచీండు. షీంకామ 
షభుథరమభు : 3, 8, 10, 7, 5, 14, 2, 9, 8. 

(1) 7·33, 5, 8 
(2) 7·35, 8, 8 
(3) 7·35, 7, 8 
(4) 7·33, 8, 8 

111. కూరీంద ఇఴఴఫడున ట్ి్ఔ లో ఔూయిఫడున 
దణరత ీంరహలు 100 ఴషత ఴుల ఫయపఴు (కూలో 
గహర భులలో) ణెయౌమ ఙేషత ధరనబ :  

ఫయపఴు తయఖతి 
(కైజీ లలో) 

తృౌనః ునమీం  
(ఴషత ఴుల షీంకమ) 

3 – 5 8 

5 – 7 25 

7 – 9 45 

9 – 11 18 

11 – 13 4 

 

ట్ి్ఔన భిశీయౌీంచ్చ, ఔ ఴషత ఴు యొఔు 
షఖట్ు ఫయపఴు ఎీంణో లెకూుీంచీండు ? 

(1) 7·6 kg 
(2) 7·7 kg 
(3) 7·8 kg 
(4) 7·9 kg 

112. COFFEE ఔనఔ 3, 15, 6, 6, 5, 5 AÆÿ¬™óþ MILK 

ఎీంత ? 

(1) 13, 9, 12, 11 

(2) 13, 10, 12, 11 

(3) 14, 10, 13, 12 

(4) 14, 9, 12, 11 
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113. When the following shape is folded into a cube, 

what is the expected cube ? 

 

 
 

(1)

  

 

(2)

  

 

(3)

  

 

(4)

  

113. ఈ కూరీంద ఇఴఴఫడున ఆఔాతితు ఔ గనభు 
లాగహ భడచ్చనట్ెలల ణే, ఆ గనభు ఎలా 
ఉీంట్ుీంథి ? 

 
 

(1)

  

 

(2)

  

 

(3)

  

 

(4)
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114. Find the missing number in the diagram given 

below. 

 

(1) 4 

(2) 3 

(3) 2 

(4) 1 

 

115. Find the next number in the sequence  

1, 2, 6, 12, 36, 72,  ? 

(1) 108 

(2) 144 

(3) 156 

(4) 216 

 

116. If ‘Sedative’ is to ‘Pain’, ‘Solace’ is to ?  

(1) Kill 

(2) Grief 

(3) Hurt 

(4) Irritation 

114. కూరీంద ఇఴఴఫడున ట్భులో ారహనయధఔభు ఴదద  
ఉీండఴలలన షీంకమన ఖుభితీంచీండు ? 

 

(1) 4 

(2) 3 

(3) 2 

(4) 1 

 

115. ఇఴఴఫడున రలరణ లో తయపయహతి షీంకమన 
ఖుభితీంచీండు. రలరణ  :  1, 2, 6, 12, 36, 72, ? 

(1) 108 

(2) 144 

(3) 156 

(4) 216 

 

116. ‘Sedative’, ‘Pain’ కూ అబణే ‘Solace’ థేతుకూ ? 

(1) Kill 

(2) Grief 

(3) Hurt 

(4) Irritation 
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Read the following sentences and answer the 

questions (117 – 120) below : 

 

The following diagram shows the growth of height 

in centimeters of bean plants with application of 

fertilizer after a month. Observe the diagram and 

answer the questions. 

Growth of Height in cm of bean plants with 

fertilizer application for a month 

 

117. Could it be safely concluded that for the 

growth of the bean plant, application of 

fertilizer is always beneficial ? 

(1) Yes 

(2) No 

(3) Maybe 

(4) Data is insufficient 

 

118. What is the percentage of increase in growth 

of the bean plant with the application of  

bio-fertilizer compared to the plant with no 

fertilizer application ? 

(1) 25% 

(2) 50% 

(3) 60% 

(4) 75% 

“Mìü…¨ ÐéMæüÅÐ@þ¬Ë @̄þ$ ^èþ¨Ñ, Ðésìý “Mìü…§æþ E @̄þ² {ç³Ô¶ý²ËMæü$ 
(117 – 120) fÐéº$Ë$ Væü$Ç¢…^èþ…yìþ :  

కూరీంద ఇఴఴఫడున భైకా చ్చతాభు. ఔ ధల ఎయపఴులు 
యహడున తయపయహత చ్చఔుుడు తోఔుల ఎతరత లో 
ఎదఖుదలన షఽచ్చషత ీంథి. భైకా చ్చతాభున 
భిశీయౌీంచ్చ, ావనలఔు జయహఫులు ఖుభితీంచీండు. 

JMæü ð̄þË GÆæÿ$Ð@þ#Ë$ Ðéyìþ¯@þ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ _Mæü$Pyæþ$ Ððþ¬MæüPË 
G™èþ$¢ÌZ G§æþ$Væü$§æþË (òÜ…sîý Ò$rÆæÿÏÌZ) 

 

 

117. చ్చఔుుడు తోఔు ఎదఖుదలఔు, ఎయపఴుల 
యహడఔభు షథర లభ్దదథరమఔభు అతు 
భనభు తుషషీంథేసభుగహ అనకొనఴఙరి ? 

(1) అఴున 
(2) కహద 
(3) అబఴుీండఴచి 
(4) షభాఙరయభు షీంూభితగహ లేద 
 

118. జీఴ ఎయపఴు యహడున చ్చఔుుడు తోఔులో 
ఎదఖుదల, ఏ ఎయపఴు యహడతు తోఔు ఔీంట్ే 
ఎీంత రహతీం ఎఔుుఴ ఉీంథి ? 

(1) 25% 

(2) 50% 

(3) 60% 

(4) 75% 

 జీఴ ఎయపఴు      డుఏన        షఽర్ట   మయభిమా    ఏ ఎయపఴు  
                                 తౄో లేట్                    లేఔుీండర 
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119. Could the growth of the bean plant  be the 

highest if Urea and Super phosphate are 

applied together ? 

(1) Yes 

(2) No 

(3) Maybe 

(4) Data is insufficient 

 

 

 

 

 

 

 

120. Could a conclusion be safely drawn that 

certain types of fertilizers may not be suitable 

for bean plants ? 

(1) Yes 

(2) No 

(3) Maybe 

(4) Data is insufficient 

 

119. ముభిమా భభిము షఽర్ట తౄో లేట్ ఔయౌన 
యేలనట్ెలల ణ,ే చ్చఔుుడు తోఔు యొఔు 
ఎదఖుదల అతునట్ిఔధరన ఎఔుుఴగహ 
ఉీంట్ుీంథర ? 

(1) అఴున 

(2) కహద 

(3) అబఴుీండఴచి 

(4) షభాఙరయభు షీంూభితగహ లేద 
 
 
 
 

120. చ్చఔుుడు తోఔులఔు కొతున యకహల ఎయపఴులు 
షభిడఴతు తుషషీంథేసభుగహ భనభు 
అనకొనఴఙరి? 

(1) అఴున 

(2) కహద 

(3) అబఴుీండఴచి 

(4) షభాఙరయభు షీంూభితగహ లేద 
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121. Which of the following was mostly used to 

facilitate long distance communication by the 

inhabitants of Harappan Civilization ? 

(1) Writing on palm leaves 

(2) Stone and rock tablets 

(3) Pigeons and parrots 

(4) Seals and sealings 

122. The earliest inscriptions found in India were 

written in 

(1) Sanskrit in Brahmi script 

(2) Prakrit in Brahmi script 

(3) Tamil in Kharosthi script 

(4) Pali in Kharosthi script 

123. Match the following travellers with their 

countries of origin : 

A. Al-Biruni  I. Afghanistan 

B. Ibn Battuta  II. Turkey 

C. Mahmud Wali Balkhi III. Morocco 

D. Seydi Ali Reis  IV. Uzbekistan 

 A B C D 

(1) IV III I II 

(2) III IV II I 

(3) III IV I II 

(4) IV II I III 

124. Which system of transport was often used by 

the Delhi Sultanate to transport fruits of 

Khorasan to India ? 

(1) Foot – post system 

(2) Horse – post system 

(3) Camel caravan 

(4) Transport by pilgrims 

121. కూీంథియహతులో ఏథి సయతృహ ధరఖభిఔత యహషలు 
షదఽయ తృహాీంణరలఔు షభాఙరయభు 
ఙేయయేమడరతుకూ ఎఔుుఴగహ ఉయోగిీంచ్చనయ ? 

(1) ణరళ ణరా లన ై భహతలు 
(2) భహతి లఔలు 
(3) తృహఴుభహలు భభిము చ్చలఔలు 
(4) భుథిాఔలు భభిము భుదాలు 

122. పాయత్ లో లతేీంచ్చన అతి ుభహతన రహషధరలు 
ఏ పాశలో యహా మఫడు ఉధరనబ ? 

(1) ఫాా ళీభ యౌనణో ఔూడున షీంషుాతీంలో 
(2) ఫాా ళీభ యౌనణో ఔూడున తృహాఔాతీంలో 
(3) కభోఱ్  యౌనణో ఔూడున తతళీంలో 
(4) కభోఱ్  యౌనణో ఔూడున తృహయలో 

123. కూీంద ఇచ్చిన మాతిాఔులన యహభి థేరహలణో 
జత ఙేమీండు : 
A. అల్-ఫ యూతు  I.  ఆఫ్ఘతుస్హత న్  
B. ఇబ్న ఫట్ుట్ా   II.  ట్భీు  
C. భసభద్ ఴయ్ ఫయీ్ III. తోభహకో  
D. షమమథి అయ్ భీస్  IV. ఉజెఫకూస్హత న్  
 A B C D 

(1) IV III I II 

(2) III IV II I 

(3) III IV I II 

(4) IV II I III 

124. కోభహస్హన్ నీండు ీండల న పాయత్ ఔు 
తీషఔుభహఴడరతుకూ డుయ్ల  షలాత నల  ఏ యయహణర 
ఴమఴషథన తయచగహ ఉయోగిీంఙేయహయప ? 

(1) తృహదఙరయపల తతృహలా ఴమఴషథ  
(2) ఖుభహర ల తతృహలా ఴమఴషథ  
(3) ీంట్ెల కహయయహన్ 
(4) తీయధమాతిాఔుల థరఴభహ 
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125. Which of the following Sufi saints was known 

as Garib Nawaz ? 

(1) Sheikh Nizamuddin Auliya 

(2) Khwaja Moinuddin Chisti 

(3) Hazrat Nasiruddin Chirag-i-Delhi 

(4) Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki 

 

126. What was the practice adopted by the 

Vijayanagar Kings to protect the inhabitants 

within a fortified area from starvation due to 

sieges by enemy armies ? 

(1) Large granaries were built within the 

fortified area to store grains 

(2) Secret pathways were maintained to 

transport groceries into fortified areas 

(3) Large agricultural tracts were 

incorporated within the fortified area 

(4) The forts were built on hills to prevent 

siege by the enemy 

 

127. Arrange the names of the following freedom 

fighters in ascending order of the period of the 

rebellion by them : 

I. Vasudev Balwant Phadke 

II. Khudiram Bose 

III. Alluri Sitarama Raju 

IV. Kanhu Murmu 

(1) I, II, III, IV 

(2) III, IV, I, II 

(3) II, IV, III, I 

(4) IV, I, III, II 

125. కూీంద నేభపునన షఽ షధరమషలోల  ఎఴభితు 
ఖభీబ్ నయహజ్ అధేయహయప ? 

(1) ఱేక్స తుజాభుథరదన్ అఴుయౌమా 
(2) కాఴజా భుబనథరదన్ చ్చలత  
(3) ఱేక్స నలయపథరదన్ చ్చభహగ్-ఇ-డుయ్ల  
(4) కాఴజా ఔుతరఫుథరదన్ బకూతమార్ట కహకూ 

126. వతరా  లేనల  భుట్్డు  ఴలల  కోట్లో ాజలు 
ఆహాయీం లేఔ ఇఫఫీంథి డఔుీండర చఽలేీందఔు 
యజమనఖయ  భహజులు ఏ జాఖరతతలు 
తీషఔుధేయహయప ? 

(1) కోట్లో న దద  దరధరమగహభహలన 
తుభిభీంఙేయహయప 

(2) కోట్లోకూ దరధరమతున ఙేయయేలేీందఔు 
యసషమ భాభహగ లు ఏభహట్ు 
ఙేషఔుధేయహయప 

(3) కోట్లోల పాఖీంలో ఎఔుుఴ యలత యణీంలో 
ఴమఴస్హమ ీంట్ బయభులు ఉీండే 
యధీంగహ ఏభహట్ు ఙేలేయహయప 

(4) వతరా ఴు భుట్్డుీంచఔుీండర కోట్లన 
కొీండలన ై ఔట్ే్యహయప 

127. కూీంద నేభపునన స్హఴతీంతాా షభయయోధలన 
యహభి యలఴ కహలాలఔు అనఖుణీంగహ BÆøçßý×ý 
“MæüÐ@þ$…ÌZ నేయిీండు : 
I. యహషథేఴ ఫలఴీంత్ పడేు 
II. కథరభహమ్ ఫో స్ 
III. అలూల భి లణరభహభ భహజు 
IV. ఔనస   భుయపభ 
(1) I, II, III, IV 

(2) III, IV, I, II 

(3) II, IV, III, I 

(4) IV, I, III, II 
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128. Having failed to control the Paharias, the 

British invited the following to cultivate the 

land in the Rajmahal Hills : 

(1) Santhals 

(2) Zamindars 

(3) British planters 

(4) Kols 

 

129. Which of the following is one of the reasons for 

Mahatma Gandhi to use salt as a symbol of 

protest ? 

(1) Salt was easy to make 

(2) Dandi sea shore which was full of salt 

was nearer to his Ashram 

(3) Salt was not given due importance by 

the British 

(4) The government was depriving Indians 

of even nature made salt by wanton 

destruction of salt 

 

130. What is the title of the book published in 1958 

containing the edited collection of letters 

written to and by Pandit Jawaharlal Nehru ? 

(1) Critical thoughts and reflections 

(2) A bunch of old letters 

(3) I and Mahatma – A collection of letters 

(4) In the eyes of the World 

128. హాడుమాలన అదుఙేమడీంలో 
యపలఫ  న తాట్ిష్ యహళలళ భహజ్ భసల్ 
కొీండలోల  ఴమఴస్హమీం ఙేషఔుధేీందఔు ఎఴభితు 
ఆహాఴతుీంఙరయప ? 

(1) షీంణరల్ లు 
(2) జతొీంథరర్ట లు 
(3) తాట్ిష్ ణోట్మజభానలు 
(4) కోల్ లు 

129. “Mìü…థియహతులో ఏథి భహాణరభ గహీందర ఉున 
తుయషనఔు ఆముధీంగహ ఙేషఔునన 
కహయణరలలో ఔట్ి ? 

(1) ఉు తమాయప ఙేమడీం షలబీం 
(2) ఉు ఎఔుుఴగహ ఉీండే దీండు తీయీం 

ఆమన ఆవరభాతుకూ దఖగయగహ ఉీంథి 
(3) ఉుఔు తాట్ిష్ యహళలళ తగిన తృహాదరనమత 

ఇఴఴలేద 
(4) తాట్ిష్ యహళలళ ఉు భడులన ధఴీంషీం 

ఙేమడీం ఴలల  ాజలఔు ాఔాతి 
లదధభుగహ లతేీంఙే ఉు ఔూడర 
ఔయయైతృో బీంథి  

130. కూీంథియహతులో ఏథి, 1958లో ాచభితఫ  న 
ీండుత్ జఴసర్ట లాల్ ధసౄర  యహా లన, 
Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ ఆమనఔు యహా మఫడున లేకల 
షీంఔలనీం ? 

(1) కూరట్ిఔల్ తరట్ష అీండ్ భిఫ్ ల క్షన్ష 
(2) ఎ ఫీంచ ఆఫ్ ఒల్స  లెట్ర్టష 
(3) ఐ అీండ్ భహాణరభ – ఎ ఔలెల క్షన్ ఆఫ్ 

లెట్ర్టష 

(4) ఇన్ థి ఐస్ ఆఫ్ థి ఴయల్స  
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131. Which of the following is one of the salient 

features of the Lucknow Pact, 1916 ? 

(1) The Congress and Muslim League would 

share power in Legislative Councils 

(2) The Congress accepted the system of 

separate electorates based on religion 

(3) The Congress and Muslim League would 

fight for complete independence 

(4) A working committee was established by 

the Congress to run day to day affairs 

 

132. Which of the following evidences support the 

Big Bang Theory on the origin of the  

Universe ? 

(1) Expansion of the Universe 

(2) Rotation of planets 

(3) Explosion of stars even today 

(4) Maintenance of steady state by the 

Universe 

 

133. Which of the following is a direct source of 

information about the interior of the Earth ? 

(1) Study of seismic activity 

(2) Gravity anomaly 

(3) Surface rock from mining areas 

(4) Magnetic surveys 

 

134. Till,  moraine and boulder clay are 

depositional land forms due to 

(1) surface water activity 

(2) underground water activity 

(3) aerial activity 

(4) glacial activity 

131. కూీంథియహతులో ఏథి లకోన ీందభు, 1916 
యొఔు భుకమ అీంరహలలో ఔట్ి ? 

(1) లెజిలేల ట్ివ్ కౌతుషల్ లలో కహీంగెరస్, భులల ీం 
య్గ్ లు అదికహయీం ç³…^èþ$Mø¯@þ$r 

(2) కహీంగెరస్ Ð@þ$™èþ… B«§éÆæÿ…V> Ñyìþ Ñyìþ 
తుయోజఔ ఴభహగ ల ఴమఴషథన 
అీంగీఔభిీంచడీం 

(3) షీంూయణ స్హఴతీంతాాీం కోషీం కహీంగెరస్ , 
భులల ీం య్గ్ లు తృో భహట్ీం ఙేమడీం 

(4) భోజు యహభి కహయమఔలాతృహలన 
స్హగిీంఙేీందఔు కహీంగెరస్ ఴభిుీంగ్ ఔతట్ీ 
ఏభహట్ు 

132. కూీంథియహతులో యవఴీం భయలాతున ఖుభిీంచ్చన 
భహా యస్ో పట్న లథరధ ీంణరతున షభభిధీంఙే 
ఆదరయీం ఏథి ? 

(1) యవఴు యషతయణ 
(2) ఖరహాల బాభణభు 
(3) ఇుడు ఔూడర నక్షణరాలు యస్ో పట్నీం 

ఙెీందడీం 
(4) యవఴీం లథ యతఴ దవలో ఉీండట్భు 

133. కూీంథియహతులో ఏథి బయత లోయౌ తృొ యల 
ఖుభిీంచ్చ ాతమక్షభుగహ షభాఙరయీం ఇఙేి 
ఆదరయీం/ాభాణభు? 

(1) బయఔీం చయమల అధమమనీం 
(2) ఖుయపణరఴఔయశణ ఴమతమమభు (anomaly) 

(3) ఖనలలో ఉభితల భహళలళ 
(4) అమస్హుీంత షభైఴ 

134. ట్ిల్, తోభైెన్ లు Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ ఫౌలసర్ట భట్ి్  
తుక్ష్ైతృహలు ఇలా ఏయడణరబ 

(1) ఉభితల తూట్ి చయమల ఴలన 

(2) బయఖయబ జలాల చయమల ఴలన 

(3) ఆకహవ చయమల ఴలన 

(4) ళిభాతూ నథరల చయమల ఴలన 
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135. Out of the below, identify the process which is 

not part of the hydrological cycle. 

(1) Evaporation 

(2) Precipitation 

(3) Hydration 

(4) Condensation 

 

136. Which is the largest tributary of the Godavari 

in terms of coverage of drainage area ? 

(1) Sabari 

(2) Pranhita 

(3) Indravati 

(4) Manjira  

 

137. As per reliable estimates, which of the 

following locations in India has the largest 

shale gas reserves compared to others ? 

(1) Cambay Basin 

(2) Krishna-Godavari Basin 

(3) Cauvery Basin 

(4) Ganga-Brahmaputra Basin 

 

138. Under the Hydrocarbon Exploration Licensing 

Policy (HELP), the revenue to the Government 

of India accrues through 

(1) lease rent 

(2) biddable revenue sharing contract 

(3) production sharing contract 

(4) fixed percentage of price realized 

135. కూీంథియహతులో జలషీంఫీంధ ఴాతత ీంలో 
(ళెైడోాలాజిఔల్ ల ైకూల్) పాఖీం కహతు ాకూరమ  
ఏథి. 
(1) ఆయభి కహఴడీం 

(2) ఆతరయీం (న ాలనట్ేశన్) 

(3) ఆ[Èªఔయణ (ళెైడేాశన్)  
(4) షీంక్ష్ైణీం (ఔీండధేషశన్) 

136. భీయహసఔ తృహాీంత యలత యణీం ాకహయీం గోథరఴభి 
ఉనదలలో ఏథ ిన దదథి ? 

(1) వఫభి 

(2) తృహాణళిత 

(3) ఇీంథరా ఴతి 

(4) భీంజీభహ 

137. యవఴషతూమ అీంచధరల ాకహయీం, పాయత్ లో 
కూీంద నేభపునన ఏ ాథేరహలలో ఱేల్ గహమస్ 
తుక్ష్ైతృహలు తఖణర ాథేరహల ఔధరన ఎఔుుఴగహ 
ఉధరనబ ? 

(1) కహీంఫే ఫేలన్ 

(2) ఔాÚë~-గోథరఴభి ఫేలన్ 

(3) కహయేభీ ఫేలన్ 

(4) ఖీంగహ-ఫాసభుత ాఫేలన్ 

138. ళెైడోా కహయఫన్ అధేఴశణ లెైల న్ష యదరనీం 
(HELP) కూీంద పాయత బాుణరఴతుకూ ఆథరమీం 
థేతు నీంచ్చ ఴషత ీంథి ? 

(1) య్జ్ అథెద  
(2) యేలీంయేమదగిన (biddable) ఆథరము 

ీంఔు ీందభు 
(3) ఉతతిత  ీంఔు ీందీం 
(4) లతేీంచ్చన ధయలో లథ య రహతీం 
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139. In which of the following places of Andhra 

Pradesh are Karst topography features seen ? 

(1) Bojjannakonda Caves 

(2) Undavalli Caves 

(3) Belum Caves 

(4) Erravaram Caves 

 

140. Which of the following could be the most 

important factor in decline of slate industry in 

Markapur ? 

(1) Non availability of slate in the mines 

(2) Non availability of labour for quarrying 

(3) Government policies restricting mining 

(4) Change in user preferences 

 

141. In which part of Andhra Pradesh are a major 

portion of Uranimum reserves located ? 

(1) Kadapa  Basin 

(2) Nellore Basin 

(3) Krishna Basin 

(4) Gooty Basin 

 

142. Which of the following is not a criterion for 

acquiring citizenship of India, subject to other 

conditions ? 

(1) Naturalization 

(2) Birth 

(3) Registration 

(4) Ethnic Identity 

139. ఆీంధా ాథేశ్ లోతు కూరీంద నేభపునన తృహాీంణరలలో 
కహర్టత్ (Karst) షథలాఔాతి లక్షణరలు ఎఔుడ 
ఔతునస్హత బ ? 

(1) ఫొ జీననకొీండ ఖుసలు 
(2) ఉీండఴయౌల ఖుసలు 
(3) ఫ లుమ్ ఖుసలు 
(4) ఎయరఴయీం ఖుసలు 

140. కూరీంద నేభపుననయహట్ిలో ఏథి భాభహుూర్ట లో 
లఔల భివరభ  క్ష్ీణ ీంచడరతుకూ భుకమ 
కహయణీం ? 

(1) ఖనలోల  లఔ లేఔతృో ఴడీం  
(2) ఖనల తఴఴకహతుకూ ఔూయ్లు 

లతేీంచఔతృో ఴడీం 
(3) ఖనల తఴఴకహతున భితతీం ఙేలే  

ాబుతఴ యదరధరలు 
(4) యతుయోఖథరయపల ఇష్టహ్ బష్టహ్ లలో 

భాయప 
141. ఆీంధా ాథేశ్ లోతు ఏ తృహాీంతీంలో ముభైతుమీం 

తులఴలు అదిఔీంగహ ఉధరనబ ? 

(1) ఔడ ఫేలన్ 

(2) ధలూల ర్ట ఫేలన్ 

(3) ఔాష్టహణ  ఫేలన్ 

(4) ఖుతిత  ఫేలన్ 

142. పాయత్ లో తృౌయషణరఴతున తృొ ీందడరతుకూ, ఇతయ 
తుఫీంధనలఔు లోఫడు, కూీంథియహతులో ఴభితీంచతుథి 
ఏథి ? 

(1) షసజీఔయణ 

(2) ుట్ు్ ఔ 

(3) ¯@þÐðþ*§æþ$ ఙేషకోఴడీం 
(4) జాతి యఫ  న  ఖుభితీంు 
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143. The Constituent Assembly was composed 

roughly on the lines suggested by 

(1) Mountbatten 

(2) Cripps Mission 

(3) Cabinet Mission 

(4) India Independence Act 

 

144. Which of the following may be a violation of 

fundamental rights ? 

(1) Banning of a book 

(2) Not paying minimum wages 

(3) Prohibition of secessionist activities 

(4) Not allowing loudspeakers in a religious 

procession 

 

145. In which election in India was VVPAT used 

for the first time on experimental basis ? 

(1) By poll in Nagaland, 2013 

(2) Lok Sabha Elections, 2014 

(3) Assembly Elections, Goa, 2017 

(4) By poll in Madhya Pradesh, 2017 

 

146. Which of the following is a “pocket veto” power 

in the Indian context ? 

(1) Speaker of Lok Sabha not allowing 

presentation of a bill 

(2) President keeping a bill pending with 

him, without any time limit and without 

approving 

(3) Prime Minister removing ministers from 

his Cabinet without any reason 

(4) Rajya Sabha vetoing the provisions of a 

bill approved by Lok Sabha 

143. భహజామీంఖ షబ ఔూయప యభాయత ఎఴభి 
షలహాల భాయగభులో యూతృొ ీంథిీంఙరయప ? 

(1) భ్ీంట్ ఫాట్న్ 
(2) కూరప్ష తశన్ 
(3) కహతధట్ తశన్ 
(4) పాయత స్హఴతీంతాా చట్్ీం 

144. కూీంథియహతులో ఏథి తృహాథతఔ సఔుుల 
ఉలల ీంగన కహఴచిన ? 

(1) ఔ ుషతకహతున తుఱేదిీంచడీం 
(2) ఔతూష యేతనీం ఙెయౌలీంచఔతృో ఴడీం 
(3) యేభహట్ుయహద కహయమఔలాతృహలన 

తుఱేదిీంచడీం 
(4) భతయఫ  న ఊభైగిీంులో లౌడ్ లఔర్ట లు 

తుఱేదిీంచడీం 

145. పాయత్ లోతు ఏ ఎతునఔలోల  తోదట్స్హభిగహ 
ాయోగహతభఔ దధతిలో VVPAT తు 
ఉయోగిీంఙరయప ? 

(1) 2013 ధరగహలాీండ్ లోతు ఉఎతునఔలో 
(2) 2014 లోక్స షబ ఎతునఔలోల  
(3) 2017 గోయహ అల ీంతెల  ఎతునఔలోల  
(4) 2017 భధమ ాథేశ్ లోతు ఉఎతునఔలో 

146. పాయత థేరహతుకూ షీంఫీందిీంచ్చ ‘‘తృహకెట్ యట్ర’’ 
అదికహయీం కూీంథియహతులో ఏథి ? 

(1) ఔ తలుల న ాయేవన ట్్తుఴఴఔుీండర లోక్స 
షబ లఔర్ట అడుస కోఴడీం 

(2) కహల భితతి లేఔుీండర భహశ్రతి ఔ 
తలుల న ఆమోథిీంచఔుీండర తనఴదదధ ే
ఉీంచకోఴడీం 

(3) ఏ కహయణీం లేఔుీండర ాదరన భీంతిా తన 
కహతధట్ నీంచ్చ భీంతరా లన 
ణొలగిీంచడీం 

(4) లోక్స షబ ఆమోథిీంచ్చన తలుల లోతు 
అీంరహలన భహజమషబ తుభహఔభిీంచడీం 
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147. The mission of the Government of India for 

electronic delivery of all Government services 

is known as 

(1) e-Biz 

(2) e-Cloud 

(3) e-Kranti 

(4) e-Jagati 

148. The one stop e-market place established by 

the Government of India for procurement of 

goods and services by government 

organizations and PSUs is named as 

(1) e-Procure 

(2) e-Biz 

(3) GeM 

(4) GeP 

149. As per the data available in the National 

Judicial Data Grid in April, 2017, what is the 

approximate percentage of cases in Indian 

Courts pending for more than two years ? 

(1) 45% 

(2) 55% 

(3) 65% 

(4) 75% 

150. In which of the following issues did the 

Supreme Court invoke Article 142 of the 

Constitution to issue directions in a judgment 

in a case in 2016 ? 

(1) Constitutional validity of Defamation 

Act 

(2) Regulatory mechanism for legal 

profession 

(3) Right of disabled people to live with 

dignity 

(4) Ban on licenses to liquor shops near 

State and National Highways 

147. అతున ాబుతఴ లేఴలన ఎలెకహ్ా తుక్స ధ్ధతి 
థరఴభహ అీంథిీంచడరతుకూ పాయత ాబుతఴీం 
ఏభహట్ు ఙేలన తశన్? 

(1) ఇ-తజ్ 
(2) ఇ-కౌల డ్ 
(3) ఇ-కహర ీంతి 
(4) ఇ-జఖతి 

148. ాబుతఴ షీంషథలు భభిము ాబుతఴ యీంఖ 
షీంషథలు తభఔు కహఴలలన ఴషత ఴులు 
భభిము లేఴలన కొనగోలు ఙేమడరతుకూ  
పాయత ాబుతఴీం ఏభహట్ుఙేలన ఇ-భాభెుట్ 
నేయప ఏతట్ి ? 

(1) ఇ-తృొా ఔూమర్ట 
(2) ఇ-తజ్ 
(3) జెమ్ (GeM) 
(4) జెప్ (GeP) 

149. జాతీమ ధరమమఴమఴషథ  షభాఙరయ గిరడ్  లో 
ఏనాల్, 2017 లోతు షభాఙరయభు ాకహయీం 
పాయత ధరమమస్హథ ధరలలో  భెీండేళళఔీంట్ే 
ఎఔుుఴగహ న ీండుీంగ్ లో ఉనన కైషల రహతీం 
శరభాయపగహ ఎీంత ? 
(1) 45% 
(2) 55% 
(3) 65% 
(4) 75% 

150. 2016 లో కూీంథి యహతులో ఏ యశమాతుకూ 
షీంఫీందిీంచ్చన కైషలో అతరమననత 
ధరమమస్హథ నభు భహజామీంఖీం లోతు అదిఔయణీం 
142 ాకహయీం ఆథేరహలు జాభీఙేలీంథి ? 

(1) యపఴునశ్ీం చట్్ు భహజామీంఖ 
ఙెలుల ఫాట్ు 

(2) ధరమమయహద ఴాతిత  న  ైతుమీంతాణ ఴమఴషథ  
(3) థియహమీంఖులు గౌయఴాదీంగహ జీయీంఙే 

సఔుు 
(4) భహశ్ర, జాతీమ యసథరయపల ఔున 

భదమీం దకహణరలఔు లెైల న్ష లు యదద  
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