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SCREENING TEST 

(English & Telugu versions) 

Time : 150 Minutes Max. Marks : 150 

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

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

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

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

2. The Test Booklet contains 150 questions. 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. 

 {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$¨ª °…ç³Ð@ Ìñý¯@þ$. 

  

 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. 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$ Ì ôýMæü$…sôý çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. gñýÌŒý ò³¯@þ$²Ë$, ò³°ÞÌŒýÞ Eç³Äñý*W…^èþMæü*yæþ§æþ$ Æðÿ…yæþÐ@þ M>ï³ ç³{™é°² ÐóþÆæÿ$V> °…õ³ AÐ@þçÜÆæÿÐ@þ¬Ìôý§æþ$. 

7. 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$° çÜ…™èþMæüÐ@þ¬ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ ÌôýMæü´ùÆÿ¬¯@þ^ø A¨ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. 

8. 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$. 

9. 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$.  

10. 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$. 

11. 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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12. 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$†… è̂þºyæþ§æþ$. 

13. 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$.  

14. 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$Ç AÐ@þ#™éÆæÿ$. 

15. 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. Chandranna Bima Scheme is an insurance 

scheme to cover death and disability in case of 

(1) Unorganized workers 

(2) Small farmers 

(3) State Government employees 

(4) APSRTC passengers 

2. As per Andhra Pradesh Budget 2017 – 18, 

what portion of the Government’s expenditure 

is estimated to be spent on debt servicing, i.e., 

debt repayments and interest payments 

during FY 2017 – 18 ? 

(1) 10·5% 

(2) 12·5% 

(3) 14·5% 

(4) 16·5% 

3. What is the name of the online forum for 

redressal of public grievances of the 

Government of Andhra Pradesh? 

(1) Meekosam 

(2) MeeSeva 

(3) Marpu Nestam 

(4) Marpu Kosam 

4. As per the Andhra Pradesh Budget 2017 – 18, 

what is the position of Andhra Pradesh in 

India in the production of fruits ? 

(1) First 

(2) Second 

(3) Third 

(4) Fourth 

5. What is the expected date of implementation 

of GST as informed by the Finance Minister of 

India ? 

(1) 1
st

 April, 2017 

(2) 1
st

 May, 2017  

(3) 1
st

 June, 2017 

(4) 1
st

 July, 2017 

1. చందరనన నౄభా థఔం ఎవమికి జీవన 
భమిము రైఔల్మ నౄభా యక్షణ ఔయౌసఽత ంది ? 

(1) అవమవళథ ఔిత కమిభఔౄల్ౄ 
(2) చిననకయృ మైెతొల్ౄ 
(3) మష్ర రబుతవ ఉదయ మఖుల్ౄ 
(4) APSRTC రమాణిఔౄల్ౄ 

2. ఆంధర రదేశ్ ఫడ్జెట్ 2017 – 18 రకయం, ఆమిధఔ 
సంవతసయభు 2017 – 18ల్ో ెట్ట్  రబుతవ 
కయృుల్ో ఎంత ఫాఖభు ఋణ ళేవ (ఋణాల్ౄ 
భమిము వడ్డీ  చజయౌలంుల్) కోసం 
కేట్ాభంచడం జమిగింది ? 

(1) 10·5% 

(2) 12·5% 

(3) 14·5% 

(4) 16·5% 

3. ఆంధర రదేశ్ రబుతవభు రజా పమమదఽల్ 
మిష్ామనికి ఏమట్ూ చళేన ఆన్ ల్ ైన్ నూో యం 
ేయృ ఏమిట్ి ? 

(1) మీకోసం 
(2) మీళేవ 
(3) భాయృ నేసత ం 
(4) భాయృకోసం 

4. ఆంధర రదేశ్ ఫడ్జెట్ 2017 – 18 రకయం ఫాయత్ 
ల్ో ండల  ఉతత్తతల్ో ఆంధర రదేశ్ ఏ స్థ నం ల్ో 
ఉంది ? 

(1) ముదట్ి 
(2) మెండవ 

(3) భడవ 
(4) నాల్ౄఖవ 

5. ఫాయత ఆమిథఔ భంత్తర ళెల్యచిున రకయం GST 
అభల్ౄఔౄ ల్క్ష్యమత తేదీ ఏది ? 

(1) 1 ఏరల్, 2017 
(2) 1 బ,ే 2017 
(3) 1 జూన్, 2017 
(4) 1 జుల్ ై, 2017 
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6. After the enactment of the Andhra Pradesh  

Reorganization Act, what amount of Central 

Assistance is provided by the Central 

Government to the State of Andhra Pradesh 

till mid March, 2017 (rounded off to nearest 

crore of rupees) ? 

(1) < 25,461 crore 

(2) < 10,461 crore 

(3) < 5,461  crore 

(4) < 15,461 crore 

 

7. Which of the following is not a function of 

NITI Aayog ? 

(1) Providing directional and policy inputs 

to the Centre 

(2) Fostering cooperative federalism 

(3) Finalization of financial resource 

allocation to the States 

(4) Acting as a knowledge hub 

 

8. ‘Panta Sanjeevani’ programme of the 

Government of Andhra Pradesh is on the 

(1) Construction of farm ponds 

(2) Distribution of rain guns 

(3) Promotion of bio-fertilizers 

(4) Promotion of organic farming 

6. ఆంధర రదేశ్ ునర్ వమవళథ ఔయణ చట్్ం అభల్ౄ 
తయృరత భార్ు 2017 భధమ ఫాఖభు వయఔౄ 
కేందర రబుతవం ఆంధర రదేశ్ ఔౄ అందించిన 
‘కేందర సహామ’ ముతతం ఎంత (దఖగమి కోట్ి 
యేనుమల్ఔౄ మ ండ్ ఆఫ్ చేమట్భు 
జమిగింది) ? 

(1) < 25,461 కోట్ూల  

(2) < 10,461 కోట్ూల  

(3) < 5,461 కోట్ూల  

(4) < 15,461 కోట్ూల  

 

7. కిరంది రనిల్ో ఏది నీతీ ఆయోగ్ ని కదఽ ? 

(1) కేందార నికి యధాన యబ ైన సాచనల్ౄ, 
దిఱనిమేదశఔ సల్హాల్ౄ ఇవవడభు 

(2) సహకయ సభాకమ ఫావనల్నఽ 
ెంను ందించడం 

(3) Æ>Ú‰ëËMæü$ BÇ¦Mæü Ðèþ è̄þÆæÿ$Ë 
MóüsêÆÿ$$…ç³#¯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþyæþ… 

(4) జాా న కేందరం గ వమవహమించడం 
 

8. ఆంధర రదేశ్ రబుతవు ‘‘ంట్ సంజీవని’’ 
కయమఔరభం దేనికి సంఫంధించినది ? 

(1) వమవస్మ ఔౄంట్ల్ నిమభణం 

(2) మైెన్ ఖన్ (జల్ౄల  ఔౄయృంచే మంతరభు)ల్ 
ంణీ 

(3) జెైయఔ ఎయృవుల్ నుోర తాసహం 

(4) ళేందీరమ వమవస్మానిన 
నుోర తసఴ ంచడం 
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9. Find  the next in the series :  

CB, HGF, MLKJ,   ? 

(1) QPONM 

(2) SRQPO 

(3) RQPON 

(4) PONML 

 

10. Find the odd one out amongst the following. 

(1) Square 

(2) Rhombus 

(3) Circle 

(4) Parabola 

 

 

Passage for questions no. 11 to 15 : 

Three boys and three girls with names Srikar, Ravi, 

Ramu, Manju, Shobha and Keerthi are sitting in a 

row from north to south.  All are facing east. No 

person, starting the name with the alphabet ‘S’ sits 

at either of the ends. Manju is sitting  left of a 

person whose name starts with ‘R’. Ravi is not 

sitting at the extreme end. A boy whose name starts 

with ‘R’ is sitting between two girls. One girl is 

sitting at one extreme end of the row.  Keerthi  is 

sitting to the right of Shobha who is to the right of a 

boy whose name starts with ‘R’. Second in the row 

from the north side is a boy whose name does not 

start with the letter ‘R’. Between Srikar and Ravi, 

there is a girl. Between Ravi and Keerthi, there is a 

girl. Answer the questions : 

9. కిరంది వయృసల్ో తయృరత్త దానిని ఖుమితంచండ్య ? 

CB, HGF, MLKJ,   ? 

(1) QPONM 

(2) SRQPO 

(3) RQPON 

(4) PONML 

10. కిరంది రట్ిల్ో మిఖతా రట్ితో నుో యౌళేత  
నననబ ైనది ఏది ? 

(1) చతొయసరభు 
(2) సభాంతయ చతొయృబజభు 
(3) వితతభు 
(4) మవల్మభు 

{ç³MæüÆæÿ×ýÐ@þ¬ {ç³Ô¶ý² çÜ…. 11 ¯@þ$…yìþ 15 : 
భుఖుగ యృ ఫాల్ౄయృ భమిము భుఖుగ యృ ఫాయౌఔల్ౄ 
(శ్రరఔర్, యయ, మభు, భంజు, ఱోబ భమిము కీమిత) ఔ 
వయృసల్ో, ఉతతయభు నఽండ్య దక్ష్యణభు రైు, 
అందయే తౌయృ భుకభుగ ఔైయృునానయృ. 
వయృస చిట్్ చివయల్ల్ో ‘S’ అక్షయభుతో ముదల్భయమ 
ేయృ (ఆంఖలభుల్ో ేయృ రర ళనుడ) ఔల్ రయృ 
ఔైమచునల్ేదఽ. భంజు ‘R’ అక్షయభుతో ముదల్భయమ 
ేయృ (ఆంఖలభుల్ో రర ళనుడ) ఔల్ వమకితకి 
ఎడభరైు ఔైమచుననది. యయ వయృసల్ో చిట్్ 
చివయగ ఔైమచునల్ేదఽ. ఇదదయృ ఫాయౌఔల్ భధమన ‘R’ 
అనే అక్షయభుతో ముదల్భయమ (ఆంఖలభుల్ో 
రర ళనుడ) ేయృ ఖల్ ఫాల్ౄడ ఔైమచునానడ. 
వయృసల్ో ఔ చిట్్ చివయన ఔ ఫాయౌఔ ఔైమచుననది. 
కీమిత, ఱోబఔౄ ఔౄడ్య రఔాన ఔైమచుననది. ఱోబ ‘R’ అనే 
అక్షయభుతో ముదల్భయమ ేయృ (ఆంఖలభుల్ో 
రర ళనుడ) ఔల్ ఫాల్ౄనికి ఔౄడ్య రైున 
ఔైమచుననది. ఉతతయు రైునఽండ్య  మెండవ 
స్థ నభుల్ో ఔైమచునన ఫాల్ౄని ేయృ ‘R’ తో ముదల్ౄ 
కదఽ (ఆంఖలభుల్ో రర ళనుడ). శ్రరఔర్ భమిము 
యయల్ భధమ ఔ ఫాయౌఔ ఉననది. యయ భమిము కీమితల్ 
భధమ ఔ ఫాయౌఔ ఉననది ? 
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11. Who is  sitting at the extreme south end of the 

row ? 

(1) Ramu 

(2) Shobha 

(3) Keerthi  

(4) Manju 

 

12. Who is  sitting at the extreme north end of the 

row ? 

(1) Ravi    

(2) Ramu    

(3) Manju    

(4) Shobha 

 

13. Who is sitting in third place in the row ? 

(1) Manju 

(2) Ravi   

(3) Srikar 

(4) Keerthi 

 

14. Who is sitting in second place in the row ? 

(1) Manju 

(2) Sobha 

(3) Ravi 

(4) Srikar 

 

15. Who is sitting between Ravi and Keerthi ?  

(1) Ramu 

(2) Shobha 

(3) Manju 

(4) Srikar 

11. వయృసల్ో దక్ష్యణం రైు చిట్్ చివయ 
ఔైయృుననది ఎవయృ ? 

(1) మభు 
(2) ఱోబ 

(3) కీమిత 
(4) భంజు 

12. వయృసల్ో ఉతతయం రైు చిట్్ చివయ 
ఔైయృుననది ఎవయృ ? 

(1) యయ 

(2) మభు 

(3) భంజు 

(4) ఱోబ 

13. వయృసల్ో భడవ స్థ నంల్ో ఔైయృుననది 
ఎవయృ ? 

(1) భంజు 

(2) యయ 

(3) శ్రరఔర్ 

(4) కీమిత 
14. వయృసల్ో మెండవ స్థ నంల్ో ఔైయృుననది 

ఎవయృ ? 

(1) భంజు 

(2) ఱోబ 

(3) యయ 

(4) శ్రరఔర్ 

15. యయ, కీమిత కి భధమన ఎవయృ ఔైయృునానయృ ? 

(1) మభు 
(2) ఱోబ 

(3) భంజు 

(4) శ్రరఔర్ 
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16. In the string of given letters a pattern is 

repeated, but at one place, the pattern is 

broken. Identify the missing letter(s)  from the 

answer options. The string is 

“AABBCAABBCABBCAABBCAABBC ”. 

(1) A 

(2) B 

(3) C 

(4) AA  

 

17. ‘Bird’ is to ‘Flock’ as ‘Subject’ is to 

(1) Object 

(2) Story 

(3) Populace 

(4) Matter 

 

18. Find the next number in the sequence  

75,  50, 90, 65, 105,   ? 

(1) 120 

(2) 80 

(3) 85 

(4) 135 

19. Which is the odd one out ? 

(1)
  

(2)

  

(3)

  

(4)

  

16. ఇచిున అక్షమల్ భాల్ల్ో, అక్షమల్ ఔరభంల్ో, 
ఔ చోట్ ఔరభం తంది. అక్షయ ఔరభానిన సమి 
చేముట్ఔౄ కవల్ళన దానిని ఇచిున 
సభాధానాల్ల్ో ఖుమితంచండ్య. అక్షయ భాల్ 

“AABBCAABBCABBCAABBCAABBC ”. 

(1) A 

(2) B 

(3) C 

(4) AA  

17. ‘Bird’, ‘Flock’ కి ఎల్ాగో ‘Subject’ కిరందిదానికి 
అల్ాఖ ? 

(1) Object 

(2) Story 

(3) Populace 

(4) Matter 

18. 75, 50, 90, 65, 105,  ? -  ఈ వయృసల్ో తయృరత 
వచేు సంకమ ఏది ? 

(1) 120 

(2) 80 

(3) 85 

(4) 135 

19. కిరంది రట్ిల్ో మిఖతా రట్ితో సమి నుో ల్నిది 
ఏది ? 

(1)
  

(2)

  

(3)

  

(4)
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20. Akhil, Amala and Naga have two pets  each. 

One of them does not have a puppy. Amala is 

the only person to have a cat. Naga has a 

puppy. Akhil and Amala have rabbits. Rabbit 

and tortoise do not belong to a single person. 

Tortoise is the pet of one person.  Who has the 

tortoise as a pet ? 

(1) Naga 

(2) Akhil 

(3) Amala 

(4) None of the above 

21. The 61
st

 Amendment to the Constitution 

reduced the voting age from 21 to 18 years in 

case of elections to  

(1) Local bodies 

(2) Lok Sabha 

(3) Legislative Assemblies of States 

(4) Lok Sabha and Legislative Assemblies of 

States 

22. From the following, identify the item on  

which only the Supreme Court has the 

original jurisdiction ? 

(1) Protection of Fundamental Rights 

(2) Inter State Disputes 

(3) Civil and Criminal Appeals 

(4) Public Interest Litigation 

23. What is a Court of Record ? 

(1) A court where judicial records are kept 

for security reasons  

(2) A lower court 

(3) A court whose decision becomes a 

precedent 

(4) A court to deal with litigation on records 

20. అఖిల్, అభల్, నాఖ ల్ల్ో రత్త ఔామికీ  
మెండ ెంుడ జంతొవుల్ౄ ఉనానభ. 
రమిల్ో ఔమికి భాతరం ఔౄఔా ల్ల  ల్ేదఽ. యౌల 
అభల్ దఖగయ భాతరబే ఉంది. నాఖ దఖగయ ఔౄఔా 
ల్ల  ఉంది. అఖిల్, అభల్ల్ దఖగయ ఔౄందేళ్ోు 
ఉనానభ. ఔౄందేల్ౄ, తాఫేల్ౄ మెండా ఔయౌళ 
ఎవమి వదాద  ల్ేవు. తాఫలే్ౄ ఔమి ెంుడ 
జంతొవు. తాఫేల్ౄ ఎవమి ెంుడ జంతొవు? 

(1) నాఖ 
(2) అఖిల్ 
(3) అభల్ 

(4) ఎవయృ కదఽ 
21. ఏ ఎనినఔల్ యషమంల్ో 61 వ మజామంఖ 

సవయణ ఒట్యృ వయోమిమిత్తని 21 నఽండ్య 18 
కి తగిగంచింది ? 

(1) స్థ నిఔ సంసథల్ౄ 
(2) ల్ోక్ సబ 
(3) మష్్ ర ల్ యధానసబల్ౄ 
(4) ల్ోక్ సబ భమిము మష్్ ర ల్ ఱసనసబల్ౄ 

22. కిరంది రనిల్ో ఏ అంశం ూమితగ సఽరం కోయృ్  
మిధిల్ోనిదయ  ఖుమితంచండ్య 
(1) నుర థమిఔ హఔౄాల్ మియక్షణ 
(2) మష్్ ర ల్ భధమ యరదాల్ౄ 
(3) ళయల్, కిరమినల్ అళ్ోు 
(4) రజా రయోజన రమజామల్ౄ 

23. కోర్్ ఆఫ్ మికరీ్ అంట్ట ఏమిట్ి ? 

(1) బదరతా కయణాల్ దిష్్ ా నామమ యబ ైన 
మికరీ్ ల్ౄ  దాచిఉంచే  కోర్్ 

(2) ఔ కిరంది కోర్్ 

(3) ఏ కోర్్ నియణమం అనఽసయణీమ 
దిష్్ ంతభుగ ఉంట్ూందయ  ఆ కోర్్ 

(4) మికరీ్ ల్ఔౄ సంఫంధించిన యరదాల్నఽ 
చాళే కోర్్ 
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24. Out of the given answers, in which situation 

does the Writ of Mandamus not lie to compel 

the Government ?  

(1) Appoint a Commission to study climate 

changes  

(2) Fill vacant seats in a Government 

Medical College  

(3) Maintain cleanliness in railway stations 

(4) Construct cyclone shelters in a cyclone 

prone area 

25. Our Constitution grants National Language 

status to 

(1) English 

(2) Hindi 

(3) 22 languages 

(4) None of the languages 

26. If an Indian citizen settles in another country, 

can he obtain citizenship of that country while 

retaining the Indian citizenship ? 

(1) No 

(2) Yes 

(3) Depends on the country 

(4) Government can grant permission 

27. Under the Right to Education conferred by the 

Constitution under “The Right of Children to 

Free and Compulsory Education Act, 2009”, 

an unaided school has to admit what 

percentage of students from the weaker 

sections and disadvantaged groups in the 

neighbourhood in class I or pre-school, as 

applicable ? 

(1) 15% 

(2) 20% 

(3) 25% 

(4) 30% 

24. కిరంద ఇచిున సభాధానాల్ల్ో, ఏ సందయబంల్ో 
భాండభస్ మిట్ రబుతావనిన ఆదేశంచఽట్ఔౄ 
వమితంచదఽ ? 

(1) రతావయణ భాయృల్ అధమమనం కోసం 

ఔమీషన్ ఏమట్ూ 
(2) రబుతవ రైదమ ఔయాఱల్ల్ోల  ళట్ల  బమతత 
(3) మైెల్ేవ ళే్షనల ల్ో యబరత 

(4) వయద భుు నుర ంతాల్ల్ో సంయక్షణ 
ఖిహాల్నఽ నిమిభంచడం 

25. భన మజామంఖం ఈ ఫాషఔౄ జాతీమ ఫాష 
హో దా ఇచిుంది 
(1) ఇంగతలష్ 
(2) ఴ ంది 
(3) 22 ఫాషల్ౄ 
(4) ఏ ఫాషఔౄ ఇవవల్ేదఽ 

26. ఔ ఫాయతీమ నుౌయృడ రేమే దేశంల్ో ళథ యడ్యతే 
అతనఽ ఫాయతీమ నుౌయసతవం ఉంచఽఔౄంట్ె 
ఇతయ దేశు నుౌయసతవం ఔైడ్ా ను ందే 
అవకశం ఉందా ? 

(1) ల్ేదఽ 

(2) ఉంది 
(3) ఆ దేఱనిన ఫట్ి్  
(4) రబుతవం అనఽభత్త ఇవవవచఽు 

27. మజామంఖభు నిమేదశంచిన యధభుగ, 
‚ఫాల్ల్ఔౄ ఉచిత భమిము నియబంధ యదామ 
హఔౄా చట్్భు, 2009‛ రకయభు, ఔ 
రబుతవ స్మం ను ందని నుఠఱల్, ఔట్వ 
తయఖత్తల్ో కనీ ర–సాాల్ ఉంట్ట ఆ తయఖత్తల్ో 
కనీ, ఉనన ళట్ల  సంకమల్ో ఎంత ఱతం వయఔౄ, 
ఇయృఖు  ను యృఖున నివశసఽత నన ఫల్ఴనీ 
భమిము రనఽఔఫడ్యన వమగ ల్ యదామయృధ ల్ఔౄ 
రరేశం ఔయౌంచాయౌ ? 

(1) 15% 

(2) 20% 

(3) 25% 

(4) 30% 
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28. What is “Composite floor test” in case of voting 

in a State Assembly ? 

(1) Voting in the Assembly as directed by 

the Speaker to when there is more than 

one person staking claim to form 

Government and majority is not clear. 

(2) Voting in the Assembly as directed by 

the Governor when there is more than 

one person staking claim to form 

Government and majority is not clear. 

(3) Voting in the Assembly to approve 

different bills at one time. 

(4) Voting in the Assembly wherein 

Legislators from Government and 

Opposition sit in a mingled fashion and 

vote in pairs. 

29. Under Article 352 of the Constitution, the 

President can declare national emergency 

(1) Suo Motu 

(2) On advice of the Chief Justice of the 

Supreme Court  

(3) On written advice from the Cabinet 

(4) On advice of the Home Minister of India 

30. If the posts of President and Vice-President 

fall vacant at the same time, who will act as 

the President of India ? 

(1) The Prime Minister 

(2) The Speaker of Lok Sabha 

(3) The Chief Election Commissioner  

(4) The Chief Justice of India 

31. In which of the Houses, can a money bill be 

introduced ? 

(1) Only in Lok Sabha 

(2) Only in Rajya Sabha  

(3) In either of the Houses 

(4) Only in a joint sitting of the Houses 

28. మష్ర ఱసన సబల్ో  ఒట్ింగ్ సభమంల్ో  
మిశరభ ఫల్ నియేణ మతక్ష (కంను జిట్ ఫ్ోల ర్ 
ట్ెస్్) అంట్ట ఏమిట్ి ? 

(1) బ జామిట్ీ సష్ంగ ల్ేనుడ, ఔమి 
ఔంట్ట ఎఔౄావభంది రబుతవ ఏమట్ూఔౄ 
భుందఽఔౄ వచిునుడ ళఔర్ ఱసన 
సబల్ో  ఆదేశంచే   ఒట్ింగ్. 

(2) బ జామిట్ీ సష్ంగ ల్ేనుడ, ఔమి 

ఔంట్ట ఎఔౄావభంది రబుతవ ఏమట్ూఔౄ 
భుందఽఔౄ వచిునుడ ఖవయనర్  

ఱసన సబల్ో  ఆదేశంచే  ఒట్ింగ్. 
(3) ఏఔ కల్ంల్ో యయధ నృల్ౄల ల్ ఆమోదం 

కోసం ెట్ట్  ఒట్ింగ్. 
(4) అళెంనౄల  ల్ో రబుతవ , రత్తక్ష సబుమల్ౄ 

ఔయౌళ బ ల్ళ ఔైమచుని, జతల్ౄగ 
ఒట్ింగ్ ల్ో నుల్గగ నడం. 

29. మజామంఖం ల్ోని అధిఔయణం 352 రకయం 
మష్రత్త ఎుడ జాతీమ అతమవసయ 
మిళథత్తని రఔట్ించవచఽునఽ ? 

(1) సఽమోట్ో (తనఔౄ తానఽగ) 
(2) సఽరం కోర్్ రధాన నామమభమిత సల్హా 

రకయం 
(3) కమనృనట్ యౌఖితూయవఔ సల్హా రకయం 

(4) హోం భంత్తర సల్హా రకయం 
30. కే సభమభుల్ో ఫాయత్ ల్ో మష్రత్త, ఉ 

మష్రత్త దవుల్ౄ కాయ అభనుడ 
ఎవయృ మష్రత్తగ వమవహమిస్త యృ ? 

(1) రధాన భంత్తర 
(2) ల్ోక్ సబ ళఔర్ 
(3) ఎనినఔల్ రధాన అధికమి 
(4) ఫాయత రధాన నామమభమిత 

31. ఏ సబల్ో దరవమ నృల్ౄల నఽ రరేశెట్్వచఽునఽ ? 

(1) కేవల్ం ల్ోక్ సబల్ో 
(2) కేవల్ం మజమ సబ ల్ో 
(3) ఏదజైనా సబల్ో 
(4) కేవల్ం మెండ సబల్ సంముఔత 

సభారేశంల్ో 
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32. Generally, on what day would a private 

member’s bill be discussed in the  Lok Sabha ? 

(1) Monday 

(2) Wednesday 

(3) Friday 

(4) Saturday 

33. Which section of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014 was amended by the 

Andhra Pradesh Reorganization Amendment 

Ordinance, 2014 which is popularly known as 

Polavaram Ordinance Bill ? 

(1) Section 1 

(2) Section 2 

(3) Section 3 

(4) Section 4 

34. As per Section 26 of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014, the Assembly 

constituencies in Andhra Pradesh  can be 

increased through delimitation from the 

present number of 175 to  

(1) 200 

(2) 225 

(3) 250 

(4) 275 

35. As per the Andhra Pradesh Reorganization 

Act, 2014, which caste is deleted from the list 

pertaining to Andhra Pradesh in the 

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 ? 

(1) Beda (Budga) Jangam 

(2) Bavuri  

(3) Bariki  

(4) Bindla 

32. స్ధాయణంగ ఏ మోజున ెైరైేట్ సబుమని నృల్ 
ల్ోక్ సబల్ో చమిుంచఫడతొంది ? 

(1) స్ో భరయం 
(2) ఫుధరయం 
(3) యఔరరయం 

(4) శనిరయం 

33. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
ల్ోని ఏ మిచేుదానిన నుో ల్వయం ఆమీినన్స 
నృల్ౄల  గ ేయృడ్యన ఆంధర రదేశ్  
ునయవావళథ ఔయణ సవయణ ఆమీినన్స, 2014 
సవమించింది ? 

(1) 1వ మిచేేదం 
(2) 2వ మిచేేదం 
(3) 3వ మిచేేదం 
(4) 4వ మిచేేదం 

34. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
ల్ోని 26వ  మిచేుదం రకయం  ఆంధర రదేశ్ 
ల్ోని అళెంనౄల  నియోజఔ వమగ ల్నఽ 
ునవమివబజన దావమ రసఽత తం ఉనన 175 
నఽండ్య ఎంతఔౄ  ెంచవచఽునఽ ? 

(1) 200 

(2) 225 

(3) 250 

(4) 275 

35. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
రకయం ఆంధర రదేశ్ ఔౄ చజందిన ఏ ఔౄల్ానిన 
మజామంఖ (లెడామలీ్ ఔౄల్ాల్) ఆయీర్, 1950 
నఽంచి తొల్గించాయృ ? 

(1) ఫేడ (ఫుడఖ) జంఖం 
(2) ఫావుమి 
(3) ఫామికి 

(4) నృండల  
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36. As per the Andhra Pradesh Reorganization 

Act, 2014, the salaries and allowances of 

Judges of the Common High Court are 

(1) Apportioned  between the States in 

50 : 50 ratio 

(2) Apportioned  between the States in 

population ratio 

(3) The amounts are paid by the Central 

Government 

(4) Apportioned  between the States on the 

basis of cases filed in the Court 

37. The High Court for the State of Andhra 

Pradesh has to be constituted under which 

Article of the Constitution ? 

(1) Article 211 

(2) Article 212 

(3) Article 213 

(4) Article 214 

38. APSFC  is listed in which Schedule of the 

Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 ? 

(1) 7
th

 Schedule 

(2) 8
th

 Schedule 

(3) 9
th

 Schedule 

(4) 10
th

 Schedule 

39. As per Section 46 of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014, the apportionment 

between both the States of the award of the 

13
th

 Finance Commission has to be done 

(1) In the population ratio and other 

parameters 

(2) As per the budgetary outlay 

(3) As determined by Sheela Bhide 

Committee 

(4) As determined by the 14
th

 Finance 

Commission 

36. ఆంధర రదేశ్ ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
రకయం ఉభభడ్య ఴ ైకోర్్ నామమభయృత ల్ 
జీతాల్ౄ, బతామల్ కయృు 

(1) మెండ మష్్ ర ల్ భధమ 50 : 50 నిషత్తతల్ో 
ంచఽతాయృ 

(2) మెండ మష్్ ర ల్ జనాఫా నిషత్తత  రకయం 
ంచఽతాయృ 

(3) ఈ ముతాత ల్నఽ కేందర రబుతవం 
బమిసఽత ంది 

(4) కోర్్ ల్ో ఆమా మష్్ ర ల్ నఽండ్య దాకల్ ైన 
కేసఽల్ సంకమనఽ ఫట్ి్  మష్్ ర ల్ భధమ 
ంచఽతాయృ 

37. మజామంఖంల్ోని ఏ అధిఔయణం రకయం ఆంధర 
రదేశ్ ఴ ై కోర్్ ఏమట్ూ జయృఖుతొంది ? 

(1) అధిఔయణం 211 
(2) అధిఔయణం 212 
(3) అధిఔయణం 213 

(4) అధిఔయణం 214 

38. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014  
ల్ోని ఏ లెడామల్ ల్ో APSFC ఉననది ? 

(1) 7వ లెడామల్ 
(2) 8వ లెడామల్ 
(3) 9వ లెడామల్ 

(4) 10వ లెడామల్ 

39. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
ల్ోని  46వ మిచేేదభు రకయభు,  13వ 
ఆమిధఔ సంగభు కేట్ాభంచిన ముతతభునఽ 
ఏ యధభుగ, మెండ మష్్ ర ల్ భధమ 
యబజించాయౌ ? 

(1) జనాఫా నిషత్తత  భమిము ఇతయ 

రభాణాల్ రకయం 
(2) ఫడ్జెట్ కేట్ాభంుల్ రకయం 
(3) లల్ా నడ్ే ఔమిట్ీ నియణభంచిన రకయం 

(4) 14వ ఆమిథఔ సంగం నియణభంచిన రకయం 
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40. Who are the members of the 3-member 

Committee recently constituted by the 

Government of Andhra Pradesh on the issue of 

division of assets between Andhra Pradesh 

and Telangana ? 

(1) Shri Y. Rama Krishnudu, Shri  

K. Atchannaidu and Shri Ganta 

Srinivasa Rao 

(2) Shri Y. Rama Krishnudu, Shri  

K. Atchannaidu and Shri K. Srinivasulu 

(3) Shri K.E. Krishna Murthy, Shri Ganta 

Srinivasa Rao and Shri K. Srinivasulu 

(4) Shri K.E. Krishna Murthy, Shri  

P. Narayana and Shri P. Keshav 

41. Under Section 51(1) of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014, the right to collect 

the deferred taxes from industrial units vests 

(1) On 50 : 50 basis to both the States 

(2) On population ratio between both the 

States 

(3) With the State in which the unit is 

located 

(4) For both the States on the basis of 

turnover of the industrial unit from 

different regions of the common State 

42. At the time bifurcation, the Debt/GSDP ratios 

of Andhra Pradesh and Telangana States, as 

evident from the White Paper published by 

the Government of Andhra Pradesh in August, 

2014 were 

(1) 9·4 and 8·1 

(2) 11·4 and 18·1 

(3) 29·4 and 28·1 

(4) 19·4 and 18·1 

43. Which is the “Appointed Day” mentioned in 

the Andhra Pradesh Reorganization Act,  

2014 ? 

(1) 2
nd

 June, 2014 

(2) 4
th  March, 2014 

(3) 2
nd

July, 2014 

(4) 1
st

 March, 2014 

40. ఆంధర రదేశ్, తజల్ంగణ ల్ భధమ ఆసఽత ల్ 
ంఔం యషమంల్ో ఆంధర రదేశ్ రబుతవం 
ఇట్ీవల్ ఏమట్ూచేళన త్తరసబమ ఔమిట్ీల్ో 
సబుమల్ౄ ఎవయృ ? 

(1) శ్రర  రై. మభఔిషొణ డ, శ్రర  కె. అచుం 
నాముడ , శ్రర ఖంట్ా శ్రరనిరస మవు 

(2) శ్రర  రై. మభఔిషొణ డ, శ్రర  కె. అచుం 

నాముడ , శ్రర  కె.  శ్రరనిరసఽల్ౄ 
(3) శ్రర కె.ఇ. ఔిషణభమిత, శ్రర ఖంట్ా శ్రరనిరస 

మవు, శ్రర. కె.  శ్రరనిరసఽల్ౄ 
(4) శ్రర కె.ఇ. ఔిషణభమిత, శ్రర. . నామమణ,  

శ్రర. . కేశవ్ 

41. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
ల్ోని మిచేేదం 51(1) కిరంద మిశరభల్నఽండ్య  
రభదా నఽనల్నఽ వసాల్ౄ చేళే హఔౄా 
ఎవమికి ఉంట్ూంది ? 

(1) మెండ మష్్ ర ల్ఔౄ 50 : 50 నిషత్తతల్ో 
(2) జనాఫా నిషత్తత  రకయం మెండ మష్్ ర ల్ఔౄ 
(3) ఆ మిశరభ ఏ మష్రంల్ో ఉంట్ట ఆ మష్్ ర నికి 
(4) ఉభభడ్య మష్రం ల్ోని యయధ నుర ంతాల్ల్ో 

ఆ మిశరభఔౄ వచిున ట్ర్న ఒవర్ 
ఆధాయంగ మెండ మష్్ ర ల్ఔౄ ఉంట్ూంది 

42. ఆంధర రదేశ్ రబుతవం ఆఖస్్, 2014 ల్ో  
రచఽమించిన ఱవవత తరం రకయం మష్ర యబజన 
సభమానికి  ఆంధర రదేశ్, తజల్ంగణ మష్్ ర ల్ 
ఋణ/సాథ ల్ మష్ర ఉతత్తత  (GSDP) నిషతొత ల్ౄ 
ఇల్ా ఉనానభ ? 

(1) 9.4 భమిము 8.1 
(2) 11.4 భమిము 18.1 
(3) 29.4 భమిము 28.1 
(4) 19.4 భమిము 18.1 

43. ఆంధర రదేశ్  ునయవావళథ ఔయణ చట్్ం, 2014 
ల్ో ేమచానన ‘‘నిమమిత దినభు’’ ఏది ? 

(1) 2 జూన్, 2014 
(2) 4 భార్ు, 2014 
(3) 2 జుల్ ై, 2014 
(4) 1 భార్ు, 2014 
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44. Which of the following committees was 

appointed by the Central Government to study 

the Community Development Programmes ? 

(1) Santhanam Committee 

(2) Ashok Mehta Committee 

(3) Balwant Rai Mehta Committee 

(4) G.V.K. Rao Committee 

45. Which of the following reports is 

commissioned by the Central Government to 

assess the policy and legislative framework 

and outcomes of the States in respect of 

Panchayati Raj ? 

(1) Annual Devolution Index Report 

(2) Panchayati Raj Dashboard 

(3) National Extension Services Report 

(4) Panchayati Raj Progress Report 

46. Panchayati Raj Institutions were established  

for the first time in India on  

(1) 26
th

 January, 1959 

(2) 15
th

 August, 1959  

(3) 2
nd

 October, 1959 

(4) 14
th

 April, 1959 

47. The Ashok Mehta Committee recommended 

(1) Three-tier system 

(2) Two-tier system 

(3) Institution of District Collector 

(4) Institution of DRDA 

48. Out of the persons mentioned below, who 

pioneered the Community Development 

Programmes  in independent India ? 

(1) K.L. Rao 

(2) K.M. Munshi  

(3) S.K. Dey 

(4) Vinoba Bhave 

44. ‚స్భుదాభఔ అనవిదిధ  కయమఔరభాల్ెై‛  
అధమమనం కోసం నిమమించిన ఔమిట్ీ ఏది ? 

(1) సంతానం ఔమిట్ీ 
(2) అఱోక్ బ హతా ఔమిట్ీ 
(3) ఫల్వంత్ మయ్ బ హతా ఔమిట్ీ  

(4) జి.య.కె. మవు ఔమిట్ ీ

45. ంచామతీ మజ్ యషమభుల్ో, మష్్ ర ల్ 
యధాన భమిము ఱసకీమ వమవసథ  భదింు 
భమిము పయౌతాల్ యఱవలషణల్ఔౄ కేందర 
రబుతవభు ఈ కిరంది నిరేదిఔనఽ 
యనియోగిసఽత ంది ? 

(1) రమిషఔ సంఔరభణ సాచిఔ యొఔా 
నిరేదిఔ 

(2) ంచామతీ మజ్ డ్ాష్ ఫో యృీ  
(3) జాతీమ యసతయణ ళేవల్ నిరేదిఔ 

(4) ంచామతీ మజ్ రఖత్త నిరేదిఔ 

46. ఫాయత్ ల్ో ముట్్ముదట్స్మి ంచామత్ మజ్ 
సంసథల్నఽ ఎుడ నుర యంనంచాయృ ? 

(1) 26 జనవమి, 1959 
(2) 15 ఆఖస్్, 1959 
(3) 2 అకో్ ఫర్, 1959 

(4) 14 ఏరల్, 1959 

47. అఱోక్ బ హతా ఔమిట్ీ దీనిని ళనూయృస చేళంది 
(1) భడ అంచజల్ వమవసథ  
(2) మెండ అంచజల్ వమవసథ  
(3) జిల్ాల  ఔల్ ఔ్ర్ సంసథ  
(4) జిల్ాల  గర మీణానవిదిధ  సంసథ  

48. సవతంతర ఫాయతంల్ో స్భుదాభఔ అనవిదిధ  
కయమఔరభాల్ఔౄ భాయగదయశఔతవభు వఴ ంచింది 
ఎవయృ ? 

(1) కే.ఎల్. మవు 
(2) కె.ఎం. భునీష  
(3) ఎస్.కె. డ్ే 
(4) యనోఫా ఫారే   
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49. Which of the following is not one of  

the provisions incorporated by the  

73
rd

 Amendment to the Constitution ? 

(1) Three-tier system of panchayats 

(2) Establishment of Caste Panchayats 

(3) Reservation in seats for the SCs and STs 

(4) Setting up of State Election 

Commissions 

 

50. What was Mahatma Gandhi’s view on  the 

Village Panchayats ? 

(1) Provincial Government should  fully 

control Panchayats. 

(2) Panchayats should be controlled 

centrally. 

(3) Panchayats should be kept free from 

elections. 

(4) Panchayats should be village republics. 

 

51. How many subjects are mentioned in the 

Eleventh Schedule of the Constitution ? 

(1) 27 

(2) 28 

(3) 29 

(4) 25 

 

52. What is the name of the annual award  

given by the Central Government to States to 

incentivize the implementation of e-Panchayat 

initiatives ? 

(1) e-Gram 

(2) e-Puraskar 

(3) e-Palan  

(4) e-Shiromani 

49. 73వ మజామంఖ సవయణ దావమ ను ందఽయచిన 
అధిఔయణభుల్ల్ో ఈ కిరంది యషమభు 
ల్ేదఽ ? 

(1) భడంచల్ ంచామత్ వమవసథ  
(2) ఔౄల్ ంచామత్ ల్ స్థ న 
(3) లెడామలీ్ ఔౄల్భుల్ౄ భమిము లెడామలీ్ 

జాతొల్ రమికి స్థ నాల్ల్ో మిజమేవషన్ 

(4) మష్ర ఎనినఔల్ సంగాల్ స్థ న 

50. గర భ ంచామతీల్ెై భహాతాభ గంధీ గమి 
ఆల్ోచనల్ౄ ఎల్ా ఉనానభ ? 

(1) నుర ంతీమ రబుతావల్ౄ ంచామతీల్నఽ 
ూమితగ నిమంత్తరంచాయౌ 

(2) ంచామతీల్ెై కేందీరమ నిమంతరణ 
ఉండ్ాయౌ 

(3) ంచామతీల్ఔౄ ఎనినఔల్ౄ 
నియవఴ ంచమదఽ 

(4) ంచామతీల్ౄ  ఖణతంతర గర భ 
వమవసథగ ఉండ్ాయౌ   

51. మజామంఖభుల్ోని 11వ లెడామల్ ల్ో ఎనిన 
యషమాల్ౄ చజఫడ్య ఉనానభ ? 

(1) 27 

(2) 28 

(3) 29 

(4) 25 

52. ఇ-ంచామత్ కయమఔరభ అభల్ౄనఽ 
నుోర తసఴ ంచడ్ానికి కేందర రబుతవభు 
మష్్ ర ల్ఔౄ ఇచేు రమిషఔ ుయస్ాయభు యొఔా 
ేయృ ఏమిట్ి ? 

(1) ఇ-గర మ్ 
(2) ఇ-ుయస్ార్ 
(3) ఇ-నుల్న్ 

(4) ఇ-శమోభణి 
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53. What is the annual allocation under local 

bodies grants for Panchayati Raj Institutions 

by the Central Government to the State of 

Andhra Pradesh for the year 2016 – 17 ? 

(1) < 1463·45 crore 

(2) < 642·77 crore 

(3) < 934·34 crore 

(4) < 1744·40 crore 

 

54. As per the Andhra Pradesh Panchayat Raj 

Act, 1994, a meeting of the Gram Sabha 

should be organised at least 

(1) 4 times in a year 

(2) 2 times in a year 

(3) 6 times in a year 

(4) Once in a month 

 

55. What was the name of the rural development 

scheme implemented by the Provincial 

Government headed by Shri T. Prakasam in 

1946 ? 

(1) Village Development Scheme 

(2) Taluka Development Scheme 

(3) Firka Development Scheme 

(4) Zilla Development Scheme 

 

56. Under the Madras Village Panchayats Act, 

1950, panchayats were categorized into how 

many classes ? 

(1) Only one class 

(2) 2 classes 

(3) 3 classes 

(4) 4 classes 

53. 2016 – 17 సంవతసమనికి స్థ నిఔ సంసథల్ఔౄ 
ఇచేు గర ంట్ల  కిరంద ంచామతీ మజ్ సంసథల్ఔౄ 
కేందర రబుతవభు నఽండ్య ఆంధర రదేశ్ 
మష్్ ర నికి వచిున రమిషఔ కేట్ాభంు ఎంత ? 

(1) < 1463.45 కోట్ూల  

(2) < 642.77 కోట్ూల  

(3) < 934.34 కోట్ూల  

(4) < 1744.40 కోట్ూల  

54. ఆంధర రదేశ్ ంచామతీ మజ్ చట్్భు, 1994 
రకయభు, గర భ సబ ఔనీసభు ఎనిన స్యృల  
సభారేశభు కరయౌ ? 

(1) సంవతసయభుల్ో 4 స్యృల  
(2) సంవతసయభుల్ో 2 స్యృల  
(3) సంవతసయభుల్ో 6 స్యృల  
(4) నల్ఔౄ ఔ స్మి 

55. శ్రర ట్ి. రకశం గమి నేతితవభుల్ోని నుర దేశఔ 
రబుతవభు 1946 ల్ో రరేశెట్ి్న 
గర మీణానవిదిధ  ధఔభు  ేయృ ఏమిట్ి ? 

(1) గర భ అనవిదిధ  ధఔభు 
(2) తాల్ైక అనవిదిధ  ధఔభు 
(3) పమా అనవిదిధ  ధఔభు 
(4) జిల్ాల  అనవిదిధ  ధఔభు  

56. భదార స్ గర భ ంచామత్ ల్ చట్్భు,  
1950 రకయభు, ంచామతీల్నఽ ఎనిన 
తయఖతొల్ౄగ వమతగఔమించాయృ ? 

(1) కే తయఖత్త 

(2) మెండ తయఖతొల్ౄ 
(3) భడ తయఖతొల్ౄ 
(4) నాల్ౄఖు తయఖతొల్ౄ 
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57. Which was the mode of election for members 

of the Panchayat Samithi, under the Andhra 

Pradesh Panchayat Samithis and Zilla 

Parishads Act of 1959 ? 

(1) All Village Panchayat Presidents under 

the Samithi were ex-officio members 

(2) Direct election by voters 

(3) Elected by  ward members of Village 

Panchayats under the Samithi 

(4) One member  was nominated by  each 

Village Panchayat under the Samithi 

58. In which year, were the Panchayat Samithis 

abolished and Mandal Praja Parishads 

established in Andhra Pradesh ? 

(1) 1974 

(2) 1980 

(3) 1985 

(4) 1986 

59. How many mandals were formed in Andhra 

Pradesh (United State before Reorganization 

in 2014) after abolition of the Panchayat 

Samithis ? 

(1) 1014 

(2) 1104 

(3) 1401 

(4) 1140 

60. Which of the following is a recommendation of 

M.T. Raju Committee ? 

(1) Direct election to Panchayat Samithis 

(2) Direct election of Village Sarpanch 

(3) Setting up of District Development 

Boards 

(4) Setting up of Block Development Boards 

57. ఆంధర రదేశ్ ంచామతీ సమితొల్ భమిము 
జిల్ాల  మిషత్ ల్ చట్్భు, 1959 రకయభు, 
ంచామతీ సమిత్త సబుమల్నఽ ఏ దధత్తల్ో 
ఎనఽనక ంట్ాయృ ? 

(1) సమిత్త ల్ోని అనిన గర భ ంచామతీ 
అధమక్షుల్ౄ ఎక్స-అపలయో సబుమల్ౄగ 
ఉంట్ాయృ 

(2) ఒట్యలచే రతమక్ష ఎనినఔ 
(3) సమిత్తల్ోని అనిన ంచామతీ రరీ్ ల్ 

సబుమల్చే ఎనఽనక నఫడట్ 
(4) సమిత్త ల్ోని అనిన ంచామతీల్ౄ ఔ 

సబుమడ్యని నామినేట్ చేస్త భ 

58. ఏ సంవతసయభుల్ో ఆంధర రదేశ్ ల్ో 
ంచామతీ సమితొల్ స్థ నభుల్ో భండల్ 
రజా మిషత్ ల్నఽ స్థ ంచాయృ ? 

(1) 1974 

(2) 1980 

(3) 1985 

(4) 1986 

59. ునయవాళథ ఔయణఔౄ భుందఽ 2014 ల్ో ఉనన 
ఉభÃడ్య ఆంధర రదేశ్ మష్రభుల్ో ంచాభతీ 
సమితొల్ యదఽద  తయృరత ఎనిన భండళ్ోు 
ఏయడ్ాీ భ ? 

(1) 1014 

(2) 1104 

(3) 1401 

(4) 1140 

60. కిరంది రట్ిల్ో ఎమ్.ట్ి. మజు ఔమిట్ీ యొఔా 
ళనూయసఽ ఏది ? 

(1) ంచాభతీల్ఔౄ రతమక్ష ఎనినఔల్ౄ 
(2) గర భ సయంచ్ ని రతమక్షభుగ 

ఎనఽనక నఽట్ 
(3) జిల్ాల  అనవిదిధ  ఫో యృీ ల్ ఏమట్ూ   
(4) ఫాల క్ అనవిదిధ  ఫో యృీ ల్ ఏమట్ూ   
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61. Which of the following is a recommendation of   

C. Narasimham Committee ? 

(1) Setting up of District Development 

Boards 

(2) Setting up of Mandal Praja Parishads 

(3) Reservation of seats for women in Zilla 

Parishad 

(4) Direct election of the Panchayat 

Sarpanch 

62. The objective of establishment of  Mandal 

Praja Parishad  was to 

(1) Minimize the gap between the common 

man and  officials for better 

administration 

(2) Revert back to the old system of Blocks 

for better administration 

(3) Have better control over masses 

(4) Implement changes in the Panchayat 

Raj system as directed by the Centre 

63. What is the number of children mentioned in 

Section 19(3) of the Andhra Pradesh 

Panchayat Raj Act, 1994 with regard to 

disqualification for election as a member of 

panchayat ? 

(1) 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) No number is mentioned 

64. Approximately how many job cards were 

issued by the Government of Andhra Pradesh 

under MGNREGA Scheme during 2016 – 17 

(choose the nearest figure) ? 

(1) 50 lakh 

(2) 60 lakh 

(3) 75 lakh 

(4) 85 lakh 

61. కిరంది రట్ిల్ో ళ. నయళంహభు ఔమిట్ీ యొఔా 
ళనూయసఽ ఏది ? 

(1) జిల్ాల  అనవిదిధ  ఫో యృీ ల్ ఏమట్ూ   
(2) భండల్ రజా మిషత్ ల్ ఏమట్ూ 
(3) భఴ ళ్ల్ఔౄ జిల్ాల  మిషత్ ల్ల్ో 

మిజమేవషన్ 
(4) ంచామతీ సయంచ్ దయకి రతమక్ష 

ఎనినఔ 

62. భండల్ రజా మిషత్ ల్ స్థ నల్ో ని 
ఉదజద ాశమభు ? 

(1) బ యృగైెన నుల్న కోసం స్భానమ 
భానవునికి భమిము అధికయృల్ఔౄ 
భధమ దామనిన తగిగంచడభు 

(2) బ యృగైెన నుల్న కోసం నుత ఫాల క్ 
వమవసథఔౄ త్తమిగి భళ్లడభు 

(3) జన ఫాహృళ్మభు ెై బ యృగైెన 
నిమంతరణ 

(4) కేందరభు నిమేదశంచిన యధభుగ 
ంచామతీ మజ్ వమవసథల్ో భాయృల్ 
అభల్ౄ 

63. ఔ ంచామతీ సబుమని అనయహత 
యషమభుల్ో, ఆంధర రదేశ్ ంచామతీ మజ్ 
చట్్భు, 1994 ల్ోని 19(3) మిచేేదభుల్ో 
ఎంత భంది సంతానభు అని తజయౌనాయృ ? 

(1) ఔాయృ 
(2) ఇదదయృ 
(3) భుఖుగ యృ 
(4) ఇంత భంది అని తజల్ౄల్ేదఽ 

64. MGNREGA ధఔభు కిరంద ఆంధర రదేశ్ 
రబుతవభు 2016 – 17 సంవతసయభుల్ో 
షొభాయృ ఎనిన జాబ్ కయృీ ల్నఽ జామత చేళంది 
(దఖగయగ ఉనన సంకమనఽ ఖుమితంచండ్య) ? 

(1) 50 ల్క్షల్ౄ 
(2) 60 ల్క్షల్ౄ 
(3) 75 ల్క్షల్ౄ 
(4) 85 ల్క్షల్ౄ 
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65. What is the percentage of expenditure spent 

on wages for unskilled labour out of total 

expenditure under MGNREGA Scheme during 

2016 – 17 in Andhra Pradesh ? (choose the 

nearest figure)  

(1) 80% 

(2) 70% 

(3) 60% 

(4) 50% 

66. Which one of the following is not one of the 

objectives of the MGNREGA Act ? 

(1) Providing higher education for rural 

youth  

(2) Strengthening Panchayat Raj 

institutions 

(3) Proactively ensuring social inclusion 

(4) Strengthening the livelihood resource 

base of the poor 

67. In which scheme are ‘‘Barefoot technicians’’ 

engaged ? 

(1) Health For All 

(2) MGNREGA 

(3) PMAY 

(4) NURM 

68. Where is the National Institute of Rural 

Development and Panchyati Raj located ? 

(1) Jaipur 

(2) Kochi 

(3) Hyderabad 

(4) Kanpur 

69. What is the size of a Gram Panchayat in  

plain areas in terms of population, for 

selection under Sansad Adarsh Gram Yojana ? 

(1) 1000 to 2000 

(2) 1000 to 3000 

(3) 2000 to 4000 

(4) 3000 to 5000 

65. 2016 – 17 సంవతసయభుల్ో ఆంధర రదేశ్ ల్ో 
MGNREGA ధఔభు కిరంద చేళన ముతతభు 
కయృుల్ో నిరమికి ఇచిున ఔైయౌ కయృు ఎంత 
ఱతభు (దఖగయగ ఉనన ఖణాంకనిన 
ఖుమితంచండ్య) ? 

(1) 80% 

(2) 70% 

(3) 60% 

(4) 50% 

66. ఈ కిరంది రట్ిల్ో ఏది, MGNREGA 
చట్్భుల్ోని ఉదేద శమభుల్ల్ో ఔట్ి కదఽ ? 

(1) గర మీణ మువతఔౄ ఉననత యదమ 
అందించఽట్ 

(2) ంచామతీ మజ్ సంసథల్నఽ 
మిుష్భు చేమడభు 

(3) స్భాజిఔ సమిభయత తతావనిన చచయవతో 
ఏయయచడభు 

(4) ేద రజల్ జీవనాధాయ వనయృల్ 
భల్ాల్నఽ మిుష్భు చేమడభు 

67. ‘‘ఫేర్ పుట్ ట్ెకీనలమన్’’ ల్నఽ (నుదయక్షల్ౄ 
ల్ేని స్ంకేత్తఔ కమిభఔౄడ) ఏ ధఔభుల్ో 
నిమమిస్త యృ ? 

(1) అందమికీ ఆమోఖమభు 
(2) MGNREGA 
(3) PMAY 
(4) NURM 

68. జాతీమ గర మీణానవిదిధ  భమిము ంచామతీ 
మజ్ సంసథ  ఎఔాడ ఉననది ? 

(1) జెైూర్ 
(2) క చిు 
(3) ఴ ైదమఫాద్ 
(4) కనార్ 

69. సంసద్ ఆదర్శ గర భ యోజన కిరంద ఎంఔ 
అవట్ానికి అయహతకైె, బ ైదాన నుర ంతభుల్ో 
ఉనన గర భ ంచామతీ యొఔా జన సంకమ 
ఎంత ఉండవచఽు ? 

(1) 1000 to 2000 

(2) 1000 to 3000 

(3) 2000 to 4000 

(4) 3000 to 5000 
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70. Which one of the following works is not 

permissible under MGNREGA ? 

(1) Fish Breeding Pond 

(2) Mini Percolation Tank 

(3) Compost Pit 

(4) Cattle Shed 

71. Select the major programme that aims to 

provide road connectivity in the villages. 

(1) NRHM 

(2) NRLM 

(3) PMGSY 

(4) PMAY 

72. Which part of the Constitution helps in 

identifying PESA  districts  in Andhra 

Pradesh ? 

(1) Schedule VI 

(2) Schedule V 

(3) Schedule IV 

(4) Schedule IX 

73. PRIA software is meant to  

(1) capture receipt and expenditure 

including voucher entries and generates 

cash book, reports and register 

(2) facilitate monitoring physical and 

financial outcomes 

(3) capture details of assets 

(4) capture dynamic database 

74. House tax in a village in Andhra Pradesh is 

collected by the 

(1) Gram Panchayat 

(2) Mandal Parishad 

(3) Zila Parishad 

(4) Gram Sabha 

70. MGNREGA ధఔభుల్ో ఈ కిరంది నిని 
చేముట్ఔౄ అనఽభత్త ల్ేదఽ? 

(1) చేల్ సంతానోతత్తత కైె చజయృవు 
(2) చినన అంతసరవణ ట్ామంక్ 
(3) ఔంనుో స్్ ఖుంట్ 
(4) యవుల్ క ట్్భు 

71. గర భాల్ల్ో యహదామి వమవసథనఽ ఏమట్ూ చేళ ే
ఊదేశమభు ఔల్ రధాన కయమఔరభభు ఏది ? 

(1) NRHM 

(2) NRLM 

(3) PMGSY 

(4) PMAY 

72. మజామంఖభుల్ోని ఏ ఫాఖభు  ఆంధర రదేశ్ 
ల్ోని PESA (లెడామలీ్ నుర ంతభుల్ఔౄ 
ంచామతీల్ యసతయణ చట్్భు) జిల్ాల ల్ 
ఖుమితంుల్ో సహామభు అందిసఽత ంది ? 

(1) లెడామల్ VI 
(2) లెడామల్ V 
(3) లెడామల్ IV 
(4) లెడామల్ IX 

73. PRIA స్ఫ్్ట రేర్ ఈ కిరంది ఖణాంకల్నఽ 
ళేఔÇçÜ$¢…ది 
(1) fÐèþ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ QÆæÿ$a ÌñýMæüPË$ ™ø 

çÜà Ðø^èþÆŠÿ ¯èþÐðþ*§æþ$Ë$, ¯èþVæü§æþ$ 
Rê™é, °Ðóþ¨MæüË$  Ðèþ$ÇÄæý$$ ÇhçÜtÆæÿ$Ï 
Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþÐèþ$$ 

(2) ఫౌత్తఔ భమిము ఆమిధఔ పయౌతాల్నఽ 
ఱళంచే రకిరమఔౄ తోడ్ాట్ూ 

(3) ఆసఽత ల్ యవమల్ ళేఔయణ 
(4) ఖత్తశ్రల్ఔబ ైన డ్ాట్ా ఫేస్    

74. ఆంధర రదేశ్ మష్రభుల్ో ఔ గర భభుల్గ 
ఇంట్ి నఽన ఎవయృ ఔట్ి్ంచఽక ంట్ాయృ ? 

(1) గర భ ంచామతీ 
(2) భండల్ మిషత్   
(3) జిల్ాల  మిషత్ 
(4) గర భ సబ 
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75. Funds for SAGY villages do not come from 

(1) Own revenue of the Gram Panchayat  

(2) Central and State Finance Commission 

Grants 

(3) Corporate Social Responsibility Funds 

(4) SAGY surcharge on Income Tax 

76. Decentralization of power through Local  

Self-Government is aimed at  

(1) Empowering people 

(2) Promoting participative democracy 

(3) Promoting equitable growth 

(4) Balancing of power amongst caste 

groups 

77. Under the Sansad Adarsh Gram Yojana 

Scheme, in a year, a Member of Parliament 

can suggest to the District Collector, quantum 

of works worth 

(1) < 2 crore 

(2) < 3 crore 

(3) < 5 crore 

(4) < 10 crore 

78. What is the literal meaning of the word 

“Panchayat” ? 

(1) Settlement by five elders 

(2) Assembly of five respected persons 

chosen by community 

(3) Meeting of five sages 

(4) Five-men army 

79. In which of the below mentioned States/Union 

Territories, the Panchayati Raj system does 

not exist ? 

(1) Delhi 

(2) Andaman & Nicobar Islands 

(3) Lakshadweep 

(4) Manipur 

75. సంసద్ ఆదర్శ గర భ యోజన ల్ోని 
గర భభుల్ఔౄ నిధఽల్ౄ ఈ కిరంది దాని నఽండ్య 
మవు ? 

(1) గర భ ంచామత్ యొఔా సవంత 
ఆదామభు   

(2) కేందర భమిము మష్ర ఆమిధఔ సంగాల్ౄ 
ఇచేు గర ంట్ూల  

(3) ఔంనీల్ౄ స్భాజిఔ ఫాధమత కిరంద 
ఇచఽు నిధఽల్ౄ 

(4) ఆదాము నఽనెై SAGY సర్ చారె్   
76. స్థ నిఔ సవమం మినుల్న దావమ అధికయ 

యకేందీరఔయణ చేముట్ల్ో ఉదేద శమభు ఏమిట్ి ? 

(1) రజల్ఔౄ స్ధికమిఔత 
(2) ఫాఖస్వభమ రజాస్వభామనికి 

నుోర తాసహభు   
(3) సభాన అనవిదిధ  కి నుో ర తాసహభు 
(4) ఔౄల్ సభుదామాల్ భధమ అధికయ 

సభతొల్మత 
77. సంసద్ ఆధయశ గర భ యోజన కిరంద ఔ 

సంవతసయభుల్ో, నుయలబ ంట్ సబుమడ, జిల్ాల  
ఔల్ ఔ్ర్ నఽ ఎంత యల్ౄవ ఖల్ నఽల్నఽ 
చేమభని కోయవచఽునఽ ? 

(1) < 2 కోట్ూల  
(2) < 3 కోట్ూల  
(3) < 5 కోట్ూల  
(4) < 10 కోట్ూల  

78. ‘‘ంచామత్’’ అనఽ భాట్ఔౄ శఫాద యధభు 
ఏమిట్ి ? 

(1) ెదదల్ దావమ మిష్ాయభు 
(2) సభాజభుచే ఎనఽనక నన ఐదఽఖుయృ 

గ యవనీముల్ ైన వమఔౄత ల్ సబ 
(3) ఐదఽఖుయృ ఋషొల్ సభారేశభు 
(4) ఐదఽఖుయృ వమఔౄత ల్ ళేన 

79. ఈ కిరంద ఇవవఫడ్యన మష్రభు/కేందర నుయౌత 
నుర ంతభుల్ో ంచామతీ మజ్ వమవసథ  ల్ేదఽ ? 

(1) ఢయయ్ల 
(2) అండభాన్ భమిము నికోఫార్ దీవుల్ౄ 
(3) ల్క్ష దీవభు 
(4) భణిూర్ 
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80. In how many districts of Andhra Pradesh is 

the PESA Act implemented ? 

(1) 2 

(2) 3 

(3) 5 

(4) 8 

81. What percentage of seats are reserved for 

women in Panchayati Raj institutions ? 

(1) 25% 

(2) 33% 

(3) 30% 

(4) 50% 

82. The recommendations of the State Finance 

Commission are  

(1) Binding on the State Government 

(2) Not binding on the State Government 

(3) Binding on the State Government with 

regard to formula of devolution 

(4) Binding on the State Government on 

Panchayat Raj Schemes 

83. Who is the Chairman of the Fourth Finance 

Commission constituted by the Government of 

Andhra Pradesh? 

(1) M.L. Kantha Rao 

(2) Y.V. Reddy 

(3) D. Subba Rao 

(4) R. Sudarshana Rao 

84. Which are the districts that have Agricultural 

Export Zones in Andhra Pradesh ? 

(1) Chittoor, East Godavari, Guntur 

(2) Chittoor, Krishna, Guntur 

(3) Krishna, West Godavari, East Godavari 

(4) Guntur, West Godavari, East Godavari 

80. ఆంధర రదేశ్ ల్ోని ఎనిన జిల్ాల ల్ల్ో PESA 
చట్్భు అభల్ౄల్ో ఉననది ? 

(1) 2 

(2) 3 

(3) 5 

(4) 8 

81. ంచామతీ మజ్ సంసథల్ల్ో భఴ ళ్ల్ఔౄ ఎంత 
ఱతం స్థ నాల్ఔౄ మిజమేవషన్ ఉననది ? 

(1) 25% 

(2) 33% 

(3) 30% 

(4) 50% 

82. మష్ర ఆమిధఔ సంగు ళనూయృసల్ౄ ? 

(1) మష్ర రబుతవభు తనిసమిగ 
ఆమోదించాయౌ 

(2) మష్ర రబుతవభు ఆమోదించవల్ళన 
అవసయభు ల్ేదఽ 

(3) సంఔరభణ నూయృభల్ా యషమభుల్ో మష్ర 
రబుతవభు తనిసమిగ ఆమోదించాయౌ 

(4) ంచామతీ మజ్ ధఔభుల్ 
యషమభుల్ో  మష్ర రబుతవభు 
తనిసమిగ ఆమోదించాయౌ 

83. ఆంధర రదేశ్ రబుతవభు ఏమట్ూ చేళన 
నాల్ౄఖవ ఆమిధఔ సంగానికి అధమక్షుడ 
ఎవయృ ? 

(1) ఎమ్.ఎల్. కంతామవు 
(2) రై.య. మెడ్యీ  
(3) డ్య. సఽఫాఫమవు 
(4) ఆర్. సఽదయశన మవు 

84. ఆంధర రదేశ్ మష్రభుల్ో వమవస్మ ఎఖుభత్త 
జోనఽల  ఉనన జిల్ాల ల్ౄ ఏయ ? 

(1) చితౌత ర్, తౌయృ గోదావమి, ఖుంట్ెర్ 

(2) చితౌత ర్, ఔిష్ణ , ఖుంట్ెర్ 

(3) ఔిష్ణ , శుభ గోదావమి, తౌయృ గోదావమి 
(4) ఖుంట్ెర్, శుభ గోదావమి, తౌయృ 

గోదావమి 
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85. What is the name of the Pledge Finance 

Scheme available to farmers of Andhra 

Pradesh to store their products and get 

finance ? 

(1) Rythu Mitra Pathakam 

(2) Rythu Raksha Pathakam  

(3) Rythu Nilva Pathakam 

(4) Rythu Bandhu Pathakam 

86. In the system of pulp wood trading introduced 

from February, 2016 by the Government of 

Andhra Pradesh, which of the following trees 

are not traded ? 

(1) Subabul 

(2) Eucalyptus 

(3) Bamboo 

(4) Casuarina 

87. What is the approximate contribution of 

primary sector  to GSDP of Andhra Pradesh in 

2015 – 16 ? 

(1) 30% 

(2) 25% 

(3) 40% 

(4) 20% 

88. What is the name of the community based 

microfinance organization floated by Mandal 

Samakhyas along with the Government of 

Andhra Pradesh ? 

(1) Naandi 

(2) Stree Nidhi 

(3) Jattu 

(4) Velugu 

85. తభ వమవస్మ ఉతత్తతని నిల్ౄవ చేళక ని, 
దానిెై ఔౄదఽవ దధత్తల్ో మైెతొల్ౄ ధనానిన 
ను ందే, ఔౄదఽవ యత్త ధకనిన 
ఏభంట్ాయృ ? 

(1) మైెతొ మితర ధఔభు    
(2) మైెతొ యక్ష్ా ధఔభు 
(3) మైెతొ నిల్వ ధఔభు 
(4) మైెతొ ఫంధఽ ధఔభు 

86. పఫరవమి, 2016 నఽండ్య ఆంధర రదేశ్ రబుతవభు 
రరేశ ెట్ి్న చజఔా ఖుజెు ట్టరడ్యంగ్ వమవసథల్ో ఏ 
చజట్ల  క నఽగోల్ౄ భమిము అభభఔభు 
జయఖదఽ ? 

(1) సఽఫాఫుల్ 

(2) మఔయౌ్స్ 

(3) రదఽయృ 
(4) జీడ్య భామిడ్య   

87. 2015 – 16 సంవతసమనికి ఆంధర రదేశ్ సాథ ల్ 
మష్ర ఉతత్తత  ల్ో (GSDP) నుర ధమిఔ యంఖు 
రట్ా షొభాయృగ ఎంత ? 

(1) 30% 

(2) 25% 

(3) 40% 

(4) 20% 

88. భండల్ సభాకమల్ౄ భమిము ఆంధర రదేశ్ 
రబుతవభు ఔయౌళ స్థ ంచిన స్భుదాభఔ 
ఆధామిత సాక్షభ ఋణ సంసథ  ేయృ ఏమిట్ి ? 

(1) నాంద ి

(2) ళత  ైనిధి 
(3) జట్ూ్  

(4) రల్ౄఖు 
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89. What is ‘Anna Sanjivani’ ? 

(1) Medical shops for generic medicines 

managed through Self-help groups 

(2) A cropping model using organic manure 

and pesticides  

(3) Mid-day Meal Scheme for school 

children 

(4) Market Scheme for tribal farmers 

 

90. The centralized database for identifying and 

providing services to persons with disabilities 

is called as 

(1) SVAVLAMB 

(2) SAHAYAM 

(3) SADAREM 

(4) SWADARAM 

 

91. Which one of the following is the objective of 

the Unnathi Scheme of Andhra Pradesh ? 

(1) To provide scholarships to rural youth 

for higher education 

(2) To provide scholarships to minority 

students for higher education 

(3) To enable the poorest of poor to earn a 

minimum amount of < 2 lakh per 

annum 

(4) To enable the poorest of poor to earn a 

minimum amount of < 3 lakh per 

annum 

89. ‘అనన సంజీవని’ అనగ నేమి ? 

(1) సవమం సహామఔ ఫిందాల్ దావమ 
నియవఴ ంచఫడ్ే జనమిక్ ఓషధాల్ 
దఽకణభుల్ౄ 

(2) ళేందీరమ ఎయృవు భమిము కీట్ఔ 
నాశనిల్నఽ రడ్ ే ఔ ంట్ల్ౄ రేము 
దధత్త 

(3) నుఠఱల్ ల్ల ల్ఔౄ భధామహన ఫోజన 
ధఔభు 

(4) గిమిజన మెైతొల్ఔౄ భామెాట్ ధఔభు   

90. దిరమంఖుల్నఽ ఖుమితంచి, రమికి ళేవల్ౄ 
అందించడ్ానికి రడ్ే కేందీరమ డ్ాట్ా ఫేస్ ని 
ఇల్ా ల్ౄస్త యృ ? 

(1) స్వవల్ంబ్ 

(2) సహామం 

(3) స్దమెమ్ 

(4) స్వదయం 

91. ఆంధర రదేశ్ రబుతవు ‚ఉననత్త‛ ధఔు 
ఉదేద శమభుల్ల్ో కిరందిది ఔట్ి ? 

(1) గర మీణ మువతఔౄ ఉననత యదమకెై 
రేతన ుయస్ాయభుల్ౄ అందించఽట్ 

(2) అల్ సంకామఔ యదామయృధ ల్ఔౄ ఉననత 
యదమకెై రేతన ుయస్ాయభుల్ౄ 
అందించఽట్ 

(3) ఔడ ేదరమికి, సంవతసయభునఔౄ 
ఔనీసభు మెండ ల్క్షల్ యేనుమల్ 
ఆదామభు ఆమెించఽ శకితని అందించఽట్ 

(4) ఔడ ేదరమికి, సంవతసయభునఔౄ 
ఔనీసభు భడ ల్క్షల్ యేనుమల్ 
ఆదామభు ఆమెించఽ శకితని అందించఽట్ 
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92. What is the amount of contribution per annum 

to be met by a woman member of a Self-help 

group to avail the benefits of Abhaya Hastham 

Scheme ? 

(1) < 365 

(2) < 200 

(3) < 100 

(4) < 12 

93. How many new pensions were sanctioned by 

the Government of Andhra Pradesh in 

January, 2017 under NTR Bharosa Scheme? 

(1) 3 lakh 

(2) 3·5 lakh 

(3) 4 lakh 

(4) 4·5 lakh 

94. How many mandals of Andhra Pradesh are 

covered under the APRIGP (Rural Inclusive 

Growth Project) ? 

(1) 75 

(2) 100 

(3) 125 

(4) 150 

95. What are the weights to population and area 

of a State applied by the 14
th

 Finance 

Commission for distribution of grants ?  

(1) 75 : 25 

(2) 80 : 20 

(3) 90 : 10 

(4) 100 : 0 

92. అబమ హసతభు ధఔభుల్ో ల్భ్ధధ  
ను ందఽట్ఔౄ, సవమం సహామఔ ఫిందభుల్ో 
సబుమమల్ ైన భఴ ళ్ తన వంతొ రట్ాగ 
సంవతసమనికి ఎంత స్ భుభ చజయౌలంచాయౌ ? 

(1) < 365 

(2) < 200 

(3) < 100 

(4) < 12 

93. NTR బమోస్ ధఔభు కిరంద జనవమి, 2017ల్ో 
ఆంధర రదేశ్ రబుతవభు ఎనిన క తత  
ంఛనఽల్ౄ భంజూయృ చేళంది ? 

(1) 3 ల్క్షల్ౄ 
(2) 3.5 ల్క్షల్ౄ 
(3) 4 ల్క్షల్ౄ 
(4) 4.5 ల్క్షల్ౄ 

94. APRIGP (గర మీణ సమిభయత విదిధ  ధఔభు) 
ల్ో ఆంధర రదేశ్ ల్ోని ఎనిన భండల్ాల్ౄ 
ఫాఖబ ై ఉనానభ ? 

(1) 75 

(2) 100 

(3) 125 

(4) 150  

95. మష్్ ర ల్ఔౄ గర ంట్ల  ంణీకి, 14వ ఆమిధఔ 
సంగభు, మష్రు జన సంకమ భమిము 
యళత యణభుల్ యొఔా రభట్టజ్ ఏ నిషత్తతల్ో 
తీసఽక ననది ? 

(1) 75 : 25 

(2) 80 : 20 

(3) 90 : 10 

(4) 100 : 0 
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96. In the second phase of the National Rurban 

Mission (NRuM), how many  clusters have 

been selected from Andhra Pradesh ? 

(1) 6 

(2) 8 

(3) 10 

(4) 12 

97. As mentioned in the Andhra Pradesh Budget  

2017 – 18, how many Self-help groups were 

organized by SERP ? 

(1) 6 lakh 

(2) 7 lakh 

(3) 8 lakh 

(4) 9 lakh 

98. As per Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSME) Policy 2015 – 2020 of the 

Government of Andhra Pradesh, what is the 

expected new investment in the MSME Sector 

by 2020 ? 

(1) < 10,000 crore 

(2) < 12,000 crore 

(3) < 15,000 crore 

(4) < 25,000 crore 

99. In which of the following places are famous 

lacquer toys made by artisans ? 

(1) Sri Kalahasti 

(2) Pedana 

(3) Kondapalli 

(4) Etikoppaka 

96. జాతీమ Rurban మిషన్ (గర మీణ నుర ంతాల్ల్ో 
ట్్ణ సదఽనుమాల్ౄ) మెండవ దశ ల్ో, ఆంధర 
రదేశ్ ల్ోని ఎనిన ఔలస్యృల  (సభుదామాల్ౄ) 
ఎంఔ చేమఫడ్ాీ భ ? 

(1) 6 

(2) 8 

(3) 10 

(4) 12 

97. 2017 – 18 ఆంధర రదేశ్ ఫడ్జెట్ ల్ో తజయౌన 
యధభుగ, రల్ౄఖు (SERP) అనగ ళెర్ సంసథ  
దావమ ఎనిన సవమం సహామఔ ఫిందాల్ౄ 
ఏమట్ూ అభనాభ ? 

(1) 6 ల్క్షల్ౄ 
(2) 7 ల్క్షల్ౄ 
(3) 8 ల్క్షల్ౄ 
(4) 9 ల్క్షల్ౄ 

98. ఆంధర రదేశ్ రబుతవు సాక్షభ, చినన 
భమిము భధమ తయహా రమనుయ సంసథల్ 
(MSME) యధానభు 2015 – 2020 రకయభు, 
ఆ యంఖభుల్ో 2020 నాట్ికి ఎంత క ర తత  
ెట్ూ్ ఫడ్య వసఽత ంది ? 

(1) < 10,000 కోట్ూల  
(2) < 12,000 కోట్ూల  
(3) < 15,000 కోట్ూల  
(4) < 25,000 కోట్ూల  

99. హసత  ఔయాకయృల్ౄ రళదిధ  చజందిన ల్ఔా 
ఫొ భభల్ౄ ఈ ఊమిల్ో తమాయృ చేస్త యృ ? 

(1) శ్రర కళ్హళత    
(2) ెడన 

(3) క ండయౌల 
(4) ఏట్ిక నుఔ 
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100. The Arts, Crafts and Heritage villages 

established by the Government of Andhra 

Pradesh for showcasing handicrafts of 

artisans are called  

(1) Shilparamam 

(2) Lepakshi Emporia 

(3) Handicrafts Bazar 

(4) Hastakala Vedika 

101. How many members are required to form a 

Self-help group under the structure of SERP ? 

(1) 5 to 10 

(2) 10 to 20 

(3) 15 to 20 

(4) 20 to 25 

102. How many mandals have been alienated from 

Telangana and annexed to Andhra Pradesh 

during reorganization due to their  

submergence issues under the Polavaram  

project ? 

(1) 5 

(2) 6 

(3) 7 

(4) 9 

103. What amount is earmarked by the 

Government of Andhra Pradesh in the Budget 

2017 – 18 for redemption of debts of farmers in 

2017 – 18 ? 

(1) < 2,500 crore 

(2) < 3,200 crore 

(3) < 3,600 crore 

(4) < 4,000 crore 

100. ఆంధర రదేశ్ రబుతవభు స్్ ంచిన హసత  
ఔళ్ల్నఽ రదమిశంచే ఔళ్ల్, హసత  ఔళ్ల్ 
భమిము రయసతవ గర భభుల్నఽ ఏభని 
ల్ౄస్త యృ ? 

(1) శల్ామభభు 
(2) ల్ేనుక్ష్య ఎంనుో మిమా 
(3) హాండ్యకర ఫ్టత ్ ఫజాయృ 
(4) హసతఔయా రేదిఔ 

101. రల్ౄఖు (ళెర్) వమవసథ  కిరంద ఔ సవమం 
సహామఔ ఫిందభునఽ ఏమట్ూ చేమడ్ానికి 
ఎంత భంది సబుమల్ౄ కరయౌ ? 

(1) 5 to 10 

(2) 10 to 20 

(3) 15 to 20 

(4) 20 to 25 

102. ునయవావళథ ఔయణ సభమభుల్ో, నుో ల్వయభు 
నుర జెఔౄ్ ల్ో భునిగే నుర ంతభుల్ో ఉనన ఎనిన 
భండల్ాల్నఽ, తజల్ంగణా నఽండ్య యడదీళ 
ఆంధర రదేశ్ ల్ో ఔల్డభు జమిగింది ? 

(1) 5 

(2) 6 

(3) 7 

(4) 9 

103. 2017 – 18 సంవతసయభుల్ో మైెతొ ఋణ భాప 
క యకైె, ఆంధర రదేశ్ రబుతవభు ఫడ్జెట్  
2017 – 18 ల్ో ఎంత స్ భుభ కేట్ాభంచింది ? 

(1) < 2,500 కోట్ూల  

(2) < 3,200 కోట్ూల  

(3) < 3,600 కోట్ూల  

(4) < 4,000 కోట్ూల  
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104. Which of the following is one of the reasons for 

the celebration of International Women’s  

Day ? 

(1) As a member of UNO, India is legally 

bound to celebrate this day. 

(2) To celebrate acts of courage of  ordinary 

women who played extraordinary roles. 

(3) Women can arrange meetings and spend 

some time for themselves without 

disturbance from men. 

(4) Because women want to prove that they 

are better than men. 

105. Who is the present Chief Minister of  

Manipur ? 

(1) Nongthombam Biren Singh 

(2) Ibobi Singh 

(3) D.D. Lapang 

(4) Mukul Sangma 

106. What is the birth name of Yogi Adityanath, 

the present Chief Minister of Uttar Pradesh ? 

(1) Vijay Singh Bisht 

(2) Ajay Singh Bisht  

(3) Adityanath Bisht  

(4) Ajay Bahadur Bisht 

107. As per Health Policy, 2017 approved by  

the Union Cabinet recently, what is the 

expected amount  of public health expenditure 

as a percentage of GDP ? 

(1) 5·5% 

(2) 4·5% 

(3) 3·5% 

(4) 2·5% 

104. అంతమె తీమ భఴ యా దినోతసవభునఽ 
జయృుక నఽట్ఔౄ ఖల్ కయణభుల్ల్ో ఔ 
దానిని, కిరంది రట్ినఽండ్య ఖుమితంచండ్య ? 

(1) ఐఔమ మజమ సమిత్తల్ో సబమ దేశభుగ 
చట్్ ఫదధబ ైనందఽన, ఫాయత్ ఈ 
దినోతసవభు జయృుతొంది. 

(2) అస్ధాయణబ ైన నుతర  నియవఴ ంచిన 
స్ధాయణ భఴ ళ్ల్ స్హస 
ఔితమభుల్నఽ సంఫయభుగ 
జయృుక నఽట్ఔౄ. 

(3) భఴ ళ్ల్ౄ సభారేశభుల్ౄ ెట్ూ్ క ని, 
క ంత సభమభు రమి క యఔౄ 
ుయృషొల్ నఽండ్య ఆట్ంఔభు ల్ేఔౄండ్ా 
ఖడుట్ఔౄ. 

(4) భఴ ళ్ల్ౄ, ుయృషొల్ఔంట్ట గచ రయని 
నియేంచఽట్ఔౄ. 

105. భణిూర్ రసఽత త భుకమభంత్తర ఎవయృ? 

(1) న ంగ్ తొంఫమ్ నౄమెన్ ళంగ్ 
(2) ఇఫో నృ ళంగ్ 
(3) డ్య.డ్య. ల్నుంగ్ 
(4) భుఔౄల్ సంగభ 

106. ఉతతయ రదేశ్ మష్ర రసఽత త భుకమభంత్తర యోగి 
ఆదితమ నాథ్ జనభ నాభం ఏమిట్ి ? 

(1) యజయ్ ళంగ్ నృస్త  
(2) అజయ్ ళంగ్ నృస్్ 
(3) ఆదితమనాథ్ నృస్్ 
(4) అజయ్ ఫహదార్ నృస్్ 

107. కేందర కేనృనట్ ఇట్ీవల్ ఆమోదించిన ఆమోఖమ 
యధానం, 2017 రకయం సాథ ల్ జాతీయోతత్తత  
ల్ో ఎంత ఱతం రజా ఆమోఖమం ెై కయృు 
చేమాల్ని ఆశంచఫడతొననది ? 

(1) 5·5% 

(2) 4·5% 

(3) 3·5% 

(4) 2·5% 
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108. Which of the following States declared all the 

cities and towns as open defecation free on  

2
nd

 October, 2016 ? 

(1) Gujarat and Andhra Pradesh 

(2) Karnataka and Delhi 

(3) Goa and Maharashtra 

(4) Kerala and Goa 

109. As per Andhra Pradesh Budget 2017 – 18, 

what is the share of Andhra Pradesh in the 

seafood exports of the country ? 

(1) 55% 

(2) 45% 

(3) 35% 

(4) 25% 

110. Shri Tripuraneni Hanuman Chowdary  

was awarded the ‘Padma Shri’ under which of 

the below mentioned categories ? 

(1) Science and Technology 

(2) Arts 

(3) Literature and Education 

(4) Civil Service 

111. Shri Girish Bharadwaj, who got the  

‘Padma Shri’ award recently is known for 

which of the below mentioned works ? 

(1) Organic cultivation practices 

(2) Emergency health care services 

(3) Building steel bridges in rural areas 

(4) Fire service 

112. Which of the following portfolios was allotted 

to Shri Navjot Singh Sidhu as a Minister in 

Punjab State Government ? 

(1) Local Government 

(2) Sports 

(3) Panchayats 

(4) Employment Generation 

108. కిరంద ఇవవఫడ్యన రట్ిల్ో  ఏ మష్్ ర ల్ౄ,   అనిన 
నఖమల్ౄ, ట్్ణాల్ౄ ఫఴ యంఖ భల్యసమెిత 
యఴ త రదేఱల్ని 2, అకో్ ఫర్, 2016 న 
రఔట్ించాభ ? 

(1) ఖుజమత్ భమిము ఆంధర రదేశ్ 
(2) ఔమనట్ఔ భమిము ఢయయ్ల 
(3) గోర భమిము భహామష్ర 
(4) కేయళ్ భమిము గోర 

109. ఆంధర రదేశ్ ఫడ్జెట్ 2017 – 18 రకయం దేశు 
సభుదర సంఫంధిత ఆహాయ ఉతతొత ల్ 
ఎఖుభతొల్ోల  ఆంధర రదేశ్ రట్ా  ఎంత ? 

(1) 55% 

(2) 45% 

(3) 35% 

(4) 25% 

110. శ్రర త్తరుయనేని హనఽభాన్ చౌదమి గమికి కింద 
ేమచానన రట్ిల్ో, ఏ యంఖభుల్ో ‘దభశ్రర’ 
ుయస్ాయం ల్నంచింది ? 

(1) ఱసత  ైస్ంకేత్తఔ యంఖం 
(2) ఔళ్ల్ౄ 
(3) స్ఴ తమం భమిము యదమ 
(4) నుౌయ ళేవల్ యంఖభు 

111. ఇట్ీవల్ ‘దభశ్రర’ ుయస్ాయం ను ందిన శ్రర గిమతష్ 
బయదావజ్ ఏ యంఖభుల్ో రళధ్ఽధ ల్ౄ ? 

(1) ళేందీరమ వమవస్మ ధ్ధతొల్ౄ 
(2) అతమవసయ ఆమోఖమ ళేవల్ౄ 
(3) గర మీణ నుర ంతాల్ల్ో ఉఔౄా వంతజనల్ 

నిమభణం 
(4) అగినభాఔ ళేవల్ౄ 

112. ంజాబ్ మష్ర రబుతవంల్ో శ్రర నవజోత్ ళంగ్ 
ళదఽద  ఔౄ కింద ఇచిున భంత్తరతవ ఱకల్ోల  ఏది 
కేట్ాభంచాయృ ? 

(1) స్థ నిఔ నుల్న 
(2) కీరడల్ౄ 
(3) ంచామత్ ల్ౄ 
(4) ఉనుధి ఔల్న 
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113. The President of which of the following 

countries was impeached by the National 

Assembly in December, 2016 for “extensive 

and serious violations of the Constitution and 

the Law” ? 

(1) South Korea 

(2) Brazil 

(3) Turkey 

(4) New Zealand 

114. Who is the winner of the World Women’s 

Chess Championship, 2017 ? 

(1) Anna Muzychuk  

(2) Ju Wenjun 

(3) Tan Zhongyi 

(4) Zhao Xue 

115. The recent Oscar winning movie ‘La La Land’ 

depicts the story of a musician and an aspiring 

actress who met and fell in love in the 

following city : 

(1) New York 

(2) Boston 

(3) Las Vegas 

(4) Los Angeles 

116. In which city was the retail store of ‘Araku 

Coffee’ opened recently ?  

(1) London 

(2) Paris 

(3) Zurich 

(4) Amsterdam 

113. కింద ఇచిున రట్ిల్ో ఏ దేఱధమక్షుని 
డ్యళెంఫర్, 2016 ల్ో జాతీమ అళెంనౄల  
“మజామంఖం భమిము చట్్ు యసత ిత, తీవర 
ఉల్ల ంగన‛  కయణభుగ అనశంళంచింది ? 

(1) దక్ష్యణ క మిమా 
(2) ఫరరజిల్ 

(3) ట్మతా 

(4) నామజిల్ాండ్ 

114. Ðèþ$íßýâæýË {ç³ç³… è̂þ ^ðþ‹Ü bé…í³Äæý$¯Œþ íÙ ‹³, 2017 
Ñgôý™èþ GÐèþÆæÿ$ ? 

(1) అనాన భుజుచఽక్  
(2) జూ రంజన్ 

(3) ట్ాన్ ఝంగిమ 
(4) ఝారో జూమ 

115. ఇట్ీవల్ ఆస్ార్ అరరీ్ గెల్ౄచఽఔౄనన ‘‘ల్ా ల్ా 
ల్ామండ్’’ అనే ళనిభా ఔ సంగతతకయృడ, 
నట్ిగ ఖుమితంు తజచఽుకోరల్నఽఔౄనన ఔ 
అభాభభల్ ఔథ. ఆ ఇదదయృ కింద ఇచిున  ఏ 
నఖయభుల్ో ఔయౌళ ేరభల్ో డ్యనట్ూల  
చితీరఔమించాయృ ? 

(1) నామమార్ా 

(2) ఫో స్న్ 

(3) ల్ాస్ రగస్ 

(4) ల్ాస్ ఏంజల్స 
116. ఇట్ీవల్ ఏ నఖయంల్ో ‘అయఔౄ కప’ మిట్ెైల్ 

దఽకణం నుర యంనంచాయృ ? 

(1) ల్ండన్ 

(2) నుమమిస్ 

(3) జూమమిక్ 

(4) ఆంస్ర్ డ్ామ్ 
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117. Paul Beatty won the Man Booker Prize for 

2016 for his book, 

(1) A Court of Mist and Fury 

(2) An Indian Girl 

(3) The Sellout 

(4) Passenger 

118. Which of the following is a feature of the 

Indian Independence Act, 1947 ? 

(1) Declaring India as a Republic 

(2) Accession of Princely  States into Indian 

Union 

(3) Continuation of the title of “Emperor of 

India” for the British Crown 

(4) Partition of India 

119. Who was the first commander-in-chief of the 

the Indian National Army ? 

(1) Mohan Singh 

(2) Subhash Chandra Bose 

(3) Pritam Singh 

(4) Rash Behari Bose 

120. Out of the persons given below, who  served as 

the editor of Krishna Patrika ? 

(1) Kasinadhuni Nageswara Rao 

(2) Mutnuri Krishna Rao 

(3) Tummala Seetharama Murthy 

(4) Narla Venkateswara Rao 

121. In which Princely State of India was plebiscite 

held to determine whether to merge it in India 

or Pakistan ? 

(1) Kashmir 

(2) Morbi 

(3) Junagadh 

(4) Jamnagar 

117. నుల్ నౄట్ీ ఏ ుసతకనికి, 2016 భాన్ ఫుఔర్ 
ఫహృభత్త గెల్ౄచఽఔౄనానడ ? 

(1) G MøÆŠÿt B‹œ Ñ$‹Üt A…yŠþ çœNÅÈ  

(2) G Œ̄þ C…yìþÄæý$¯Œþ VæüÆŠÿÏ  
(3) ¨ òÜÌŒýLsŒý  
(4) ´ëòÜ…fÆŠÿ  

118. కింది రనిల్ో ఏది 1947 ఫాయత స్వతంతరా 
చట్్ం ల్ోని అంశం ? 

(1) ఫాయత్ నఽ మినృల క్ గ రఔట్ించడం 
(2) మజమ సంస్థ నాల్నఽ ఫాయతమజమంల్ో 

యయ్నం చేమడం 
(3) నృరట్ిష్ మణికి `ఫాయత చఔరవమిత ’ అనే 

నృయృదఽ క నస్గించడం 
(4) ఫాయత దేశ యబజన 

119. ఫాయత జాతీమ ళేన ఔౄ ముట్్ముదట్ి రధాన 
ళేనాధిత్త ఎవయృ ? 

(1) మోహన్ ళంగ్ 
(2) సఽఫాష్ చందర ఫో స్ 
(3) రతం ళంగ్ 
(4) మష్ నృహామత ఫో స్ 

120. కిరంది రమిల్ో ఎవయృ Mæü–Úë~ ç³{†Mæü 
సంనుదఔౄనిగ నిచేఱయృ ? 

(1) కశ్రనాధఽని నాగేశవయ మవు 
(2) భుట్ెనమి ఔిష్ణ  మవు 
(3) తొభభల్ ళతామం భమిత 
(4) నాయల రేంఔట్టశవయ మవు 

121. ఫాయత దేశు ఏ సంస్థ నభుల్ో ఫాయత్ ల్ో 
యయ్నం కరల్ా, నుకిస్త న్ ల్ో యయ్నం కరల్ా 
అనే యషమం ెై రజాననుర మ ళేఔయణ 
జమిగింది ? 

(1) కశ్రభర్ 
(2) మోమిఫ 
(3) జునాఖఢ్ 
(4) జాంనఖర్ 
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122. Who was the founder President of Ghadar 

Party ? 

(1) Sohan Singh Bhakna 

(2) Kartar Singh Sarabha  

(3) Lala Hardayal 

(4) Baba Prithvi Singh Azad 

123. Who led the first tribal revolt against the 

British exploitation in 1784 ? 

(1) Sidhu Murmu 

(2) Tilka Manjhi 

(3) Kanhu Murmu 

(4) Kena Sarkar 

124. The background setting for ‘Anandmath’ novel 

written by Bankim Chandra Chatterjee was 

(1) Tribal Rebellion 

(2) Romantic Story of a Zamindar 

(3) Sanyasi Rebellion 

(4) War between Rajputs and Pathans 

125. What was the first trigger for the Revolt of 

1857 ? 

(1) Discontent of soldiers 

(2) Policy of Lapse 

(3) Annexation of Avadh 

(4) Civilian discontent 

126. Which of the following movements was started 

with an aim to spread modern western 

education amongst the Muslims of India ? 

(1) Deoband Movement 

(2) Wahabi Movement 

(3) Khilafat Movement 

(4) Aligarh Movement 

122. ఖదర్ నుమత్ వమవస్థ ఔ అధమక్షుడ ఎవయృ ? 

(1) స్ో హాన్ ళంగ్ బకన 
(2) ఔమత ర్ ళంగ్ సయఫా 
(3) ల్ాల్ా హయదమాల్ 
(4) ఫాఫా ిథ్ీవ ళంగ్ ఆజాద్ 

123. 1784ల్ో ముట్్ ముదట్స్మిగ నృరట్ిష్ ఱోషణఔౄ 
వమత్తమేఔంగ ఆదిరళ త్తయృఖుఫాట్ూఔౄ 
నామఔతవం వఴ ంచినది ఎవయృ ? 

(1) ళదఽధ  భుయృభ 
(2) త్తల్ాా భాఝీ 
(3) ఔనఽహ  భుయృభ 
(4) కేనా సమార్ 

124. ఫంకిం చందర చట్్మతె మళన ‘ఆనందభఠ్’ నవల్ 
నేధమం ఏమిట్ి ? 

(1) గిమిజన త్తయృఖుఫాట్ూ 
(2) ఔ జమీందార్ ేరభ ఔథ 
(3) సనామసఽల్ త్తయృఖుఫాట్ూ 
(4) మజుతొర ల్ౄ భమిము ఠనల  భదమ 

ముధ్ధం 

125. 1857ల్ో ళనుభ త్తయృఖుఫాట్ూల్ో ముదట్ి 
ఉతేరేయఔ సంగట్నఔౄ కయణం ? 

(1) ళెైనిఔౄల్ల్ో అసంతిత  
(2) మజమ సంఔరభణ ళదాధ ంతభు 
(3) అవధ్ స్వధీనం 
(4) నుౌయ సభాజంల్ో అసంతిత  

126. కింది  రనిల్ో ఏ ఉదమభం ఫాయతీమ 
భుళల ంల్ల్ో ఆధఽనిఔ నుఱుతమ యదామ రమత  
కోసం నుర యంనంచఫడ్యంది ? 

(1) దేవఫంద్ ఉదమభం 
(2) వహానౄ ఉదమభం 
(3) ఖిల్ాపత్ ఉదమభం 
(4) అయ్గర్ ఉదమభం 
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127. Who amongst the persons mentioned below is 

the first leader to articulate the ‘Two-Nation 

Theory’ ? 

(1) Muhammad Iqbal 

(2) Muhammad Ali Jinnah 

(3) Maulana Mohammad Jauhar 

(4) Sir Syed Ahmad Khan 

128. The Round Table Conferences were organized 

by the British to discuss 

(1) Measures to stop Civil Disobedience 

Movement 

(2) Constitutional reforms in India 

(3) Grant of full independence to India 

(4) Division of Congress and non-Congress 

parties in India 

129. Which freedom fighter died during the 

protests against the Simon Commission ? 

(1) Lala Hardayal 

(2) Madan Lal Dhingra 

(3) Lala Lajpat Rai 

(4) Shivaram Rajguru 

130. In which place did Lokamanya Tilak serve a 

prison sentence for six years for conviction on 

charges of sedition ? 

(1) Celluar Jail, Andamans 

(2) Yerwada Jail, Pune 

(3) Central Jail, Lahore 

(4) Mandalay Jail, Burma 

131. Which laws were taken as models for the 

Vernacular Press Act, 1878 ? 

(1) Irish Press Laws 

(2) English Press Laws 

(3) Indian Press Laws 

(4) American Press Laws 

127. కింద ేమచానన ఏ నామఔౄడ 
ముట్్ముదట్స్మిగ ‘దివ జాత్త ళదాధ ంతానిన’ 
రత్తనుదించాడ ? 

(1) భహభభద్ ఇకఫల్ 
(2) భహభభద్ అయ్ జినాన 
(3) భౌల్ానా భహభభద్ జ హర్ 
(4) సమమద్ అహభద్ కాన్ 

128. ఏ యషమం చమిుంచడం కోసం నృరట్ిష్ రయృ 
మ ండ్ ట్టఫుల్ సభారేఱల్నఽ నియవఴ ంచాయృ ? 

(1) సహామ నిమఔయణ ఉదమభానిన 
నిమోధించేందఽఔౄ తీసఽకోరయౌసన చయమల్ౄ 

(2) ఫాయత్ ల్ో మజామంఖ సంసాయణల్ౄ 
(3) ఫాయత్ ఔౄ ూమిత స్వతంతరాం ఇవవడ్ానికి 
(4) ఫాయత్ ల్ో కంగెరస్, కంగెరళేతయ నుమత్ల్నఽ 

యబజించడం 
129. ఏ స్వతంతరా సభయ యోధఽడ ళెైభన్ 

ఔమిషన్ ఔౄ వమత్తమేఔంగ జమిగిన నియసన 
రదయశనల్ో నుర ణాల్ౄ కోల్ోమాయృ ? 

(1) ల్ాల్ా హయదమాల్ 
(2) భదన్ ల్ాల్ ఢయంఖర 
(3) ల్ాల్ా ల్జత్ మయ్ 
(4) ళఫ మమ్ మజ్ ఖుయృ 

130. మజ దయరహం ఆమోణల్ెై శక్ష యధించఫడ్య, 
ల్ోఔభానమ త్తల్క్ ఎఔాడ ఆయృ ఏళ్ోు జెైల్ౄ 
శక్ష అనఽబయంచాయృ ? 

(1) ళెల్ౄమల్ార్ జెైల్ౄ, అండభాన్ 
(2) ఎయరడ జెైల్ౄ, ూనా 
(3) ళెంట్రల్ జెైల్ౄ, ల్ాహో ర్ 
(4) భాండల్ే జెైల్ౄ, ఫమభ 

131. స్థ నిఔ ఫాష్ త్తరఔల్ చట్్ం, 1878 (Vernacular 

Press Act, 1878) యేను ందించడ్ానికి ఏ 
చట్ా్ ల్నఽ నభనా గ తీసఽఔౄనానయృ ? 

(1) ఐమిష్ త్తరక చట్ా్ ల్ౄ 
(2) ఇంగతలష్ త్తరక చట్ా్ ల్ౄ 
(3) ఫాయత త్తరక చట్ా్ ల్ౄ 
(4) అబ మిక త్తరక చట్ా్ ల్ౄ 
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132. The power of a tractor is generally measured 

in the following units : 

(1) Horsepower 

(2) Kilowatts 

(3) Joules 

(4) FPS 

 

133. What happens if you plug in a heater device 

rated for 110 V, 50 Hz in a household  

AC electric supply plug in India ? 

(1) It burns out within minutes or even in 

seconds. 

(2) It will work normally. 

(3) Its heat supply would be poorer than its 

rated value. 

(4) You cannot use such a device in an 

Indian plug. 

 

134. Which of the following is known as  ‘laughing 

gas’ ? 

(1) Sulphur Dioxide 

(2) Nitrous Oxide 

(3) Helium 

(4) Carbon Monoxide 

 

135. It would be less safe to fill a  gas balloon with 

the following gas : 

(1) Nitrogen 

(2) Air 

(3) Hydrogen 

(4) Helium 

132. ఔ ట్ార ఔ్ర్ స్భమధ ానిన ఏ మనిట్ ల్ల్ో 
క ల్ౄస్త యృ : 
(1) అశవ శకిత (హార్స వర్) 
(2) కిల్ో రట్స 
(3) జ ల్స 
(4) ఎఫ్..ఎస్. 

133. ఔ 110 రోల్్, 50 ఴ రె్  మేట్ింగ్ ఔల్ ఴీట్ర్ 
(రేడ్య చేము) మిఔమనిన  ఫాయత దేశంల్ో 
ఇంట్ిల్ో రడ్ే AC ఎల్కి్ిక్ ల గ్ ల్ో రడ్యత ేఏం 
జయృఖుతొంది ? 

(1) అది క నిన నిభుష్ల్ౄ ల్ేదా ళెకెన్ 

ల్ల్ోనే కయౌనుో తొంది. 
(2) భాభల్ౄగ నిచేసఽత ంది. 
(3) అది ేమచానన దానిఔంట్ట తఔౄావ రేడ్యని 

ఇసఽత ంది. 
(4) ఫాయత్ ల్ో అల్ాంట్ి మిఔమనిన 

రడల్ేభు. 
134. ‘‘ల్ాపంగ్ గమస్’’ అని దేనిని అంట్ాయృ ? 

(1) సల్పర్ డ్జైమాకైెసడ్ 

(2) నైట్రస్ ఆకైెసడ్ 

(3) ఴీయౌమం 

(4) కయఫన్ డ్జైమాకైెసడ్ 

135. రము ఫుడఖ (ఫరల్ైన్) నఽ ఈ గమస్ తో 
నిండం అంత సఽయక్ష్యతభు కదఽ : 
(1) నతరజని 

(2) గయౌ 

(3) ఉదజని 

(4) ఴీయౌమం 
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136. If a ship is approaching the shore from the 

deep sea, which portion of the ship would be 

first seen by a person standing on the 

seashore ? 

(1) Mast 

(2) Deck 

(3) Whole ship 

(4) Hull 

137. Composting of organic matter involves  

(1) Anaerobic digestion 

(2) Aerobic digestion 

(3) Fermentation 

(4) Combustion 

138. The process employed to separate fibre from 

the jute stem is known as 

(1) Pulping 

(2) Heating 

(3) Retting 

(4) Decantation 

139. Mothballs work on the principle of  

(1) Evaporation 

(2) Liquefaction 

(3) Deposition 

(4) Sublimation 

140. Which is the only Indian institution to figure 

in top 10 ranks of the Times Higher Education 

ranking for World’s Best Small Universities, 

2017 ? 

(1) Tata Institute of Fundamental Research 

(2) Indian Institute of Science 

(3) Indian Institute of Technology, Mumbai 

(4) Indian Institute of Technology, Delhi 

136. ఔ ఒడ సభుదరం భధమ నఽండ్య డీ ఔౄ 
వసఽత ననుడ తీయం ల్ో నిల్ఫడ్యన వమకితకి 
ఒడ ల్ోని ఏ ఫాఖం భుందఽగ ఔనిసఽత ంది ? 

(1) సతంబం (భాస్్) 
(2) డ్జక్ (ెై ఫాఖభు ల్ేఔ రేదిఔ) 
(3) ముతతం ఒడ 
(4) హల్ (కిరంది ఫాఖభు) 

137. ళేందీరమ దామథ ల్ ఔంనుో స్్ తమామతల్ో ఏ 
రకిరమ జయృఖుతొంది ? 

(1) రము యఴ త జీయణ రకిరమ 
(2) ఆభల జని ఆధామిత జీయణ రకిరమ 
(3) కివణనభు ల్ేఔ ుయౌమఫరట్్డభు 
(4) దహనకిరమ 

138. జన ఔట్్ నఽండ్య  నఽండ్య నాయ తీళేందఽఔౄ ఏ  
రకిరమ ఉయోగిస్త యృ ? 

(1) ఖుజెు తీమడం 
(2) Ðóþyìþ^óþÄæý$rÐèþ$$ 
(3) మెట్ి్ ంగ్ (నానఫరట్్డభు) 
(4) వడఖట్్డం 

139. ఔల్మ ఉండల్ౄ ఏ సాతరం ెై నిచేస్త భ ? 

(1) ఫాలఔయణభు 
(2) దరయఔయణభు 
(3) నిక్ష్ేణభు 
(4) ఉతతనభు 

140. ట్ెైమ్స ఉననత యదామ మమంకింగ్ 2017 
రకయభు రంచు అతొమతతభ చినన 
యశవయదామల్మాల్ జానృతాల్ో ముదట్ి 10 
మమంక్ ల్ల్ో స్థ నం సంనుదించిన కే ఔ 
ఫాయతీమ యదామ సంసథ  ఏది ? 

(1) ట్ాట్ా ఇనిళ్ట్ెమట్ ఆఫ్ పండబ ంట్ల్ 
మతసర్ు 

(2) ఇండ్యమన్ ఇనిళ్ట్ెమట్ ఆఫ్ ళెైన్స 
(3) ఇండ్యమన్ ఇనిళ్ట్ెమట్ ఆఫ్ ట్ెకనల్జీ, 

భుంఫరై 
(4) ఇండ్యమన్ ఇనిళ్ట్ెమట్ ఆఫ్ ట్ెకనల్జీ, 

ఢయయ్ల 
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141. What is the strike range of Agni-IV ballistic 

missile in kilometres ? 

(1) 1000 – 2000 

(2) 2000 – 3000 

(3) 3000 – 4000 

(4) 4000 – 5000 

142. As per the 2016 factsheet issued by the 

Stockholm International Peace Research 

Institute, the defence budget of India in 

comparison with the defence budget of China 

is approximately 

(1) One-third  

(2) Half 

(3) One-fifth 

(4) One-fourth 

143. What is RuPay ? 

(1) Indian version of payment card 

(2) Online portal for payments 

(3) Electronic money 

(4) Indian bitcoin 

144. In the context of Indian digital economy,  what 

does  ‘JAM’ stand for ? 

(1) Join, Authenticate and Monetize 

(2) Jan Dhan, Aam Aadmi Bima and Mudra 

(3) Jan Ganana, Aadhar and Mudra 

(4) Jan Dhan, Aadhar and Mobile 

145. Which type of mosquito acts as a carrier of  

the Zika virus to spread infection in humans ? 

(1) Culex pipiens 

(2) Aedes aegypti 

(3) Anopheles Meigen 

(4) Zika virus does not spread through 

mosquitoes 

141. అగిన-IV ఫాయౌళ్క్ క్ష్యణి ల్క్షమ మిధి 
కిల్ోమీట్యలల్ో ఎంత ? 

(1) 1000 – 2000 

(2) 2000 – 3000 

(3) 3000 – 4000 

(4) 4000 – 5000 

142. స్్ క్ హో మ్ స్ మతసర్ు ఇనిళ్ట్ెమట్ యడదల్ 
చేళన 2016 సభాచాయం రకయం ఫాయత్ యక్షణ 
ఫడ్జెట్ చజైనా యక్షణ ఫడ్జెట్ తో నుో యౌళేత  
షొభాయృగ ఎంత ? 

(1) భడవ వంతొ 
(2) సఖం 
(3) ఐదవ వంతొ 
(4) నాల్ౄఖవ వంతొ 

143. ‘యేే’ అంట్ట ఏమిట్ి ? 

(1) ఫాయత రయషన్ చజయౌలంు కరీ్ 
(2) చజయౌలంుల్ఔౄ ఆన్ ల్ ైన్ నుో య్ల్ 
(3) ఎల్క్ి నిక్ నఖదఽ 
(4) ఫాయతీమ ¼sŒýM>Æÿ$$¯Œþ  

144. ఫాయత దేశు డ్యజిట్ల్ ఆమిథఔ వమవసథ  ల్ో ‘‘JAM’’ 
అంట్ట ఏమిట్ి ? 

(1) చేయృ, అధీఔితమ్ చేభ భమిము దరవమ 
వమవసథల్ో చేయృ 

(2) జన్ ధన్, ఆమ్ ఆదీభ నౄభా భమిము 
భుదార  

(3) జన ఖణన, ఆధార్ భమిము భుదార  
(4) జన్ ధన్, ఆధార్ భమిము ముఫరైల్ 

145. భానవుల్ోల  ఇనపక్షన్ రమత  చేళే జిక రైయస్ 
ఔౄ రహఔంగ నిచేళే దయభ ఏ యకనికి 
చజందినది ? 

(1) ఔైమల్ క్స ెైమన్స 
(2) ఏడ్యస్ ఈజి్  
(3) అనాపల్ాస్  బ ైజెన్ 
(4) జిక రైయస్ దయభల్ దావమ రమత  

చజందదఽ 
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146. The process of planning of Indian Economy is 

(1) An open process 

(2) A closed process 

(3) An open or closed process depending on 

the plan 

(4) Very difficult to state 

147. Which Congress President set up the National 

Planning Committee in 1938 ? 

(1) Jawaharlal Nehru 

(2) Vallabhbhai Patel 

(3) Subhash Chandra Bose 

(4) Rajendra Prasad 

148. What was the main reason for the success of 

the First Five Year Plan ? 

(1) Industrial growth in all the years of the 

plan 

(2) Economization of Government 

expenditure 

(3) Rapid growth of domestic savings 

(4) Good harvest in the last two years of the 

plan 

149. Which of the following is popularly known as 

Mahalanobis Plan? 

(1) First Five Year Plan 

(2) Second Five Year Plan 

(3) Third Five Year Plan 

(4) Annual Rolling Plan 

150. Which period is euphemistically described as 

the Plan Holiday period in India ? 

(1) 1947 – 50 

(2) 1966 – 69 

(3) 1978 – 80 

(4) 1992 – 97 

146. ఫాయతీమ ఆమిథఔ వమవసథ  రణాయక రకిరమ ఔ 

(1) ఒెన్ (సంరదింుల్ౄ ఔల్) రకిరమ 
(2) కోల జీ్   ( సంరదింుల్ౄ ల్ేని)  రకిరమ 
(3) రణాయఔని ఫట్ి్  ఒెన్ (సంరదింుల్ౄ 

ఔల్) భమిము కోల జీ్ (సంరదింుల్ౄ 
ల్ేని) రకిరమ 

(4) చజడం చాల్ా ఔష్ం 

147. ఏ కంగెరస్ అధమక్షుడ 1938ల్ో జాతీమ 
రణాయఔ ఔమిట్ీ ని ఏమట్ూ చేఱయృ ? 

(1) జవహర్ ల్ాల్ నహౄూ  
(2) వల్ల ఫాభ ట్టల్ 
(3) సఽఫాష్ చందర ఫో స్ 
(4) మజేందర రస్ద్ 

148. ముదట్ి ంచవయష రణాయఔ 
యజమవంతభవడ్ానికి రధాన కయణం 
ఏమిట్ి ? 

(1) రణాయఔ సంవతసమల్నినట్ిల్ో 
నుమిఱర మిఔ అనవిదిధ  

(2) రబుతవ వమమానిన 
నిమంత్తరంచఖల్ఖడభు 

(3) దేశ్రమ ను దఽు ముతతంల్ో తవమిత విదిధ  
(4) రణాయఔ చివమి మెండ ఏళ్లల్ో భంచి 

వమవస్మ దిఖుఫడ్య 
149. కిరంది రనిల్ో భహల్నోనృస్ రణాయఔగ 

ేయృను ందినది ఏది ? 

(1) రథభ ంచవయష రణాయఔ 

(2) దివతీమ ంచవయష రణాయఔ 

(3) తితీమ ంచవయష రణాయఔ 

(4) రమిషఔ మోయౌంగ్ రణాయఔ 
150. ఏ కల్ానిన ఫాయత్ ల్ో సఫోమకితగ రణాయఔ 

ళెల్వు కల్ం గ ల్ౄస్త యృ ? 

(1) 1947 – 50 

(2) 1966 – 69 

(3) 1978 – 80 

(4) 1992 – 97 

www.ee
na

du
pra

tib
ha

.ne
t



ESP/333 ( 39 )  A  

SPACE FOR ROUGH WORK 

www.ee
na

du
pra

tib
ha

.ne
t



ESP/333 ( 40 )  A  

 

 

   

  

SPACE FOR ROUGH WORK 

www.ee
na

du
pra

tib
ha

.ne
t




