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Part A 

General Mental Ability, Administrative and 

Psychological Abilities 

1. There are nine 2-digit consecutive odd 

numbers. If 59 is the mean of the first five 

such numbers, then what is the mean of all 

the nine numbers ? 

 63 

2. Latha went to the market to buy some 

vegetables. While leaving her house she 

checked her wallet and got to know that she 

had some hundred-rupee notes and some 

twenty-rupee notes. After shopping she had 

the same number of hundred-rupee notes as 

she originally had twenty-rupee notes and the 

same number of twenty-rupee notes as she 

originally had hundred-rupee notes. If the 

remaining money was one-third of what she 

initially had while stepping out of her house, 

find the initial ratio of the number of  

hundred-rupee notes and twenty-rupee notes. 

 7 : 1 

3. In a class, Raghu got the 11th rank and he was 

31st from the bottom of the list of boys passed. 

Three boys did not take the examination and 

one failed. What is the total strength of the 

class ?   

 45 

పార్ట ్A 

జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ , అడి్మ నిస్ట్రట్ివ్ మరియు 

సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ 
1. తొమ్మి ది రెండు-అెంకెల వరుస బేసి సెంఖ్య లు 

ఉన్నా యి. అలెంటి మొదటి ఐదు సెంఖ్య ల 

సగటు 59 అయితే, మొత్తెం తొమ్మి ది సెంఖ్య ల 

సగటు ఎెంత్ ? 

 63 

2. లత్ కొన్నా  కూరగాయలు కొనుకో్క వడాన్నకి మారో ట్

కి వెళ్ళ ెంది. ఆమె ఇెంటి నుెండి 

బయలుదేరేటప్పు డు ఆమె పరుు  త్న్నఖీ చేయగా, 

ఆమె వదద వెంద రూపాయల నోటుు మరియు కొన్నా  

ఇరవై రూపాయల నోటుు ఉన్నా యన్న తెలిసిెంది. 

షాపెంగ్ చేసిన త్రా్వ త్ ఆమె వదద అసలు ఇరవై 

రూపాయల నోటుు ఉనా ట్ట ేవెంద రూపాయల నోటుు 

కూడా ఉన్నా యి. మరియు ఆమె వదద అసలు 

వెంద రూపాయల నోటుు ఉనా ట్టు ఇరవై 

రూపాయల నోటుు కూడా ఉన్నా యి. మ్మగిలిన 

డబ్బు  త్న ఇెంటి నుెండి బయటికి వచేే టపు టికి 

ఆమె వదద ఉనా  దాన్నలో మూడిెంట ఒక వెంతు 

అయితే, వెంద రూపాయల నోటుు మరియు ఇరవై 

రూపాయల నోటు సెంఖ్య  యొకో  ప్రపారెంభ 

న్నష్ు త్తతన్న కనుగొనెండి. 

 7 : 1 

3. ఒక త్రగత్తలో, రఘు 11వ ర్వయ ెంక్ పెందాడు 

మరియు అత్ను ఉత్తతర ణత్ సాధెంచిన అబ్బు యిల 

జాబితాలో దిగువ నుెండి 31వ స్థసాన నెంలో 

ఉనా్న డు.ముగుురు అబ్బు యిలు పరీక్ష ర్వయలేదు, 

ఒకరు ఫెయిల్ అయ్యయ రు.త్రగత్త మొత్తెం సెంఖ్య  

ఎెంత్ ? 

 45 
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4. 124 chocolates were left when the total 

chocolates in a box were divided equally 

among 403 students. How many chocolates 

would remain if the chocolates from the same 

box are distributed equally among  

31 students ? 

 0 

5. A shopkeeper has three cloth pieces of lengths 

7 m, 3 m 85 cm and 12 m 95 cm respectively. 

He measures each of the three cloth pieces 

with a rod at his disposal and finds that the 

length of each cloth piece is an integral 

multiple of the length of the rod. What can be 

the maximum length of the rod ?  

 35 cm 

6. 100 students were to participate in school 

games. 60 students participated in game 1, 

while 50 students participated in game 2.  

10 students did not come on time, so they were 

disqualified. How many students participated 

in only one of the games ? 

 70 

4. ఒక పెట్టలేోన్న మొత్తెం చాకె ుటును 403 మెంది 

విదాయ రునలకు సమానెంగా పెంచడెంతో 124 చాకె ుటుు 

మ్మగిలయి. అదే పెట్టలేోన్న చాకె ుటును 31 మెంది 

విదాయ రునలకు సమానెంగా పెంచితే ఎన్నా  చాకె ుటుు 

మ్మగులుతాయి ? 

 0 

5. ఒక దుకాణదారుడు వరుసగా 7 మీ, 3 మీ  

85 సెం.మీ మరియు 12 మీ 95 సెం.మీ పడవు గల 

మూడు గుడడ ముకో లను కలిగి ఉనా్న డు. అత్ను 

త్న వదద ఉనా  ర్వడ్తో మూడు బటలేలో 

ప్రపత్తదాన్నన్న కొలుసాత డు మరియు ప్రపత్త వస్తసతెం 

యొకో  పడవు ర్వడ్ యొకో  పడవు యొకో  సమప్రగ 

గుణకెం అన్న కనుగొెంటాడు.స్థ ర్వడ్ యొకో  గరిష్ ే

పడవు ఎెంత్ కావచే్చ  ? 

 35 సెం.మీ 

6. సో్క ల్ గేమ్సు లో 100 మెంది విదాయ రునలు 

పాల్గు న్నలిు ెంది. గేమ్స 1 లో 60 మెంది విదాయ రునలు, 

గేమ్స 2 లో 50 మెంది విదాయ రునలు పాల్గు న్నా రు.  

10 మెంది విదాయ రునలు సకాలెంలో ర్వకపోవడెంతో 

వారిపైస్థ అనస్థర తత్స్థ టుటుస్థ పడిెంది. ఒక గేమ్సలో స్థ

మాప్రత్మేస్థఎెంత్స్థమెందిస్థవిదాయ రునలు పాల్గు న్నా రు ?  

 70 
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7. In a rural market there are two types of 

vendors, X and Y. 70 percent of the vendors 

are X, and 60% of the X earn < 50,000 or more 

in a month. Total number of vendors who earn  

< 50,000 or more per month in the rural 

market is 48 percent of the total vendors. 

What percentage of Y earn less than  

< 50,000 ? 

 80% 

 

8. Select the missing numbers from the given 

alternatives. 

17 12 11 

47 43 ? 

4 5 6 

 

 55, 49 

 

9. If we listed all numbers from 100 to 10,000, 

how many times would the digit 5 be printed ? 

 3980 

7. ఒక ప్రగామీణ మారో ట్లో రెండు రకాల విప్రేత్లు 

ఉెంటారు X మరియు Y. 70 శాత్ెం విప్రేత్లు X, 

మరియు 60% X ఒక నెలలో < 50,000 లేదా అెంత్ 

కెంట్ట ఎకుో వ సెంపాదిసాత రు. ప్రగామీణ మారో ట్లో 

నెలకు < 50,000 లేదా అెంత్కెంట్ట ఎకుో వ 

సెంపాదిెంచే మొత్తెం విప్రేత్ల సెంఖ్య  మొత్తెం 

విప్రేత్లలో 48 శాత్ెం. < 50,000 కెంట్ట త్కుో వ 

సెంపాదిస్తతనా  Y ఎెంత్ శాత్ెం ? 

 80% 

8. ఇవా బడిన ప్రపతాయ మాా య్యల నుెండి త్పు పోయిన 

సెంఖ్య లను ఎెంచ్చక్కెండి. 

17 12 11 

47 43 ? 

4 5 6 

 55, 49 

9. మనము 100 నుెండి 10,000 వరకు అన్నా  

సెంఖ్య లను జాబితా చేస్తత, అెంకె 5 ఎన్నా సారుు 

ముప్రదిెంచబడుతుెంది ? 

3980 
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10. A businessman wants to make some profit by 

selling a certain item. He thinks about several 

methods to make profit. Which of the following 

would maximize his profit ? 

 II only 

 

11. Find the wrong term in the given series. 

     7, 12, 40, 222, 1742, 17390, 208608 

 1742 

12. Excluding stoppages, the speed of a bus is  

84 kmph and including stoppages, it is  

70 kmph. For how many minutes does the bus 

stop per hour ? 

 10 minutes 

10. ఒక వాయ పారటుత్త ఒక న్నరి దష్ ే వస్తతవును 

విప్రకయిెంచడెం దాా ర్వ కొెంత్ లభెం 

పెందాలనుకుెంటాడు.అత్ను లభెం పెందడాన్నకి 

అనేక పదధతుల గురిెంచి ఆలోచిసాత డు. కిెంది 

వాటిలో ఏది అత్న్న లభాన్నా  పెెంచ్చతుెంది ? 

  II మాప్రత్మే  

11. ఇచేి న సిరీస్లో త్ప్పు  పదాన్నా  కనుగొనెండి. 

7, 12, 40, 222, 1742, 17390, 208608 

 1742 

12. స్థసేాజ్లను మ్మనహాయిెంచి, బస్తు  టుగెం 84 కి.మీ 

మరియు స్థసేాజ్లతో కలిప, ఇది 70 కి.మీ.బస్తు  

గెంటకు ఎన్నా  న్నమ్మషాలు ఆగుతుెంది ? 

 10 న్నమ్మషాలు 
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13. Consider the following pattern of numbers : 

 2 + 4 + 6 = 14 

 12 + 7 + 3 = 22 

 17 + 5 + 8 = 18 

 9 + 7 + 1 = # 

Which number will come in place of the # ? 

 11 

14. A child made a big cube by joining 64 smaller 

red cubes. He then painted the faces of the big 

cube in yellow colour, except one face. His 

teacher came and dismantled all the cubes 

and asked him to count the number of cubes 

whose two faces are yellow. If the child 

answered correctly, then how many cubes did 

he count ? 

 20 

15. In a school sports competition, 40% students 

participated in shooting, 35% students 

participated in wrestling, 32% students 

participated in boxing, 9% students 

participated in shooting and wrestling, 11% 

students participated in boxing and wrestling, 

8% students participated in shooting and 

boxing and 5% students participated in all the 

three sports. If 64 students did not participate 

in any sport, then find the total number of 

students in the school. 

 400 

13. ప్రకిెంది సెంఖ్య ల నమూన్నను పరిగణెంచెండి : 

 2 + 4 + 6 = 14 

 12 + 7 + 3 = 22 

 17 + 5 + 8 = 18 

 9 + 7 + 1 = # 

# స్థసాన నెంలో ఏ సెంఖ్య  వస్తతెంది ? 

 11 

 

14. ఒక పలువాడు 64 ఎప్రరటి చినా  కూయ బ్లను 

కలపడెం దాా ర్వ పెదద కూయ బ్ను త్య్యరు చేశాడు. 

అత్ను ఒక ముఖ్ెం మ్మనహా పెదద కూయ బ్ 

ముఖాలను పస్తప్ప రెంగులో చిప్రత్తెంచాడు. అత్న్న 

గురువు వచిే , అన్నా  కూయ బ్లను విడదీసి, రెండు 

ముఖాలు పస్తప్ప రెంగులో ఉనా  ఘన్నల 

సెంఖ్య ను లెకిో ెంచమన్న అడిగారు. పలువాడు 

సరిగాు సమాధానెం ఇచిే నటుయితే, అత్ను ఎన్నా  

కూయ బ్లను లెకిో ెంచాడు ? 

 20 

15. పాఠశాల ప్రీడా పోటీలో, 40% విదాయ రునలు షూటిెంగ్

లో పాల్గు న్నా రు, 35% మెంది విదాయ రునలు రజ్ుెంగ్

లో పాల్గు న్నా రు, 32% మెంది విదాయ రునలు బ్బకిు ెంగ్

లో పాల్గు న్నా రు, 9% విదాయ రునలు షూటిెంగ్ 

మరియు రజ్ుెంగ్లో పాల్గు న్నా రు, 11% మెంది 

విదాయ రునలు బ్బకిు ెంగ్ మరియు రజ్ుెంగ్లో 

పాల్గు న్నా రు, 8% విదాయ స్థరునలు షూటిెంగ్ మరియు 

బ్బకిు ెంగ్లో పాల్గు న్నా రు మరియు 5% విదాయ రునలు 

మూడు ప్రీడలలో పాల్గు న్నా రు. 64 మెంది 

విదాయ రునలు ఏదైన్న ప్రీడలలో పాల్గునకపోతే, 

పాఠశాలలో మొత్తెం విదాయ రునల సెంఖ్య ను 

కనుగొనెండి. 

 400 
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16. The calendar for the year 2009 will be the 

same for the year : 

QUESTION DELETED 

17. What can be the maximum sum of Saturdays 

and Sundays in a normal year ? 

 105 

18. If in a particular non-leap year, the month of 

June had 5 Mondays, then that year must 

have started with which one of the following 

days ? 

 None of the above 

19. How many pairs of positive integers m, n 

satisfy the following equation : 

 
m

1
 + 

n

4
 = 

12

1
,  

where n is an odd integer less than 60 ? 

 3 

 

20. If x = – 0.5, then which of the following has 

the smallest value ? 

 
x

1
 

16. 2009 సెంవత్ు ర్వన్నకి సెంబెంధెంచిన కాయ లెెండర్  

ఏ సెంవత్ు ర్వన్నకి ఒే విధెంగా ఉెంటుెంది : 

ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

17. సాధారణ సెంవత్ు రెంలో శన్న మరియు 

ఆదివార్వల గరిష్ ేమొత్తెం ఎెంత్ ? 

 105 

 

18. న్నరి దష్ ే లీప్పయేత్ర సెంవత్ు రెంలో, జూన్ నెలలో  

5 సోమవార్వలు ఉెంట్ట, ఆ సెంవత్ు రెం 

త్పు న్నసరిగా కిెంది వాటిలో ఏ రోజుతో ప్రపారెంభమై 

ఉెండాలి ? 

 పైటువీ కావు 

19. ఎన్నా  జత్ల ధన్నతి్ క పూర్వణ ెంకాలు m, n కిెంది 

సమీకరణాన్నా  సెంత్ృపతపరుసాత యి : 

              
m

1
 + 

n

4
 = 

12

1
,  

ఇకో డ n అనేది 60 కెంట్ట త్కుో వ బేసి పూర్వణ ెంకెం ? 

 

 3 

20. x = – 0.5 అయితే, కిెంది వాటిలో ఏది చినా  

విలువను కలిగి ఉెంటుెంది ? 

 
x

1
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21. Two liquids A and B are in the ratio 5 : 1 in 

container 1 and 1 : 3 in container 2. In what 

ratio should the contents of the two containers 

be mixed so as to obtain a mixture of A and B 

in the ratio 2 : 1 ? 

 5 : 2 

22. There are 6 members A, B, C, D, E and F in a 

family who are spread across 3 generations. 

There are two couples in the family and no one 

from the third generation is married. E is the 

wife of C. F and B are a couple and the only 

people belonging to their generation. There 

are 4 male members in the family. 

Which of the following must be true ? 

 There is no female in the third 

generation. 

23. Let N be the greatest number that will divide 

6360, 7420 and 9540, leaving the same 

remainder in each case. Then the sum of the 

digits of N is : 

 7 

21. A మరియు B అనే రెండు ప్రదవాలు కెంటైనర్ 1 లో 

5 : 1 మరియు కెంటైనర్ 2 లో 1 : 3 న్నష్ు త్తతలో 

ఉెంటాయి. 2 : 1 న్నష్ు త్తతలో A మరియు B 

మ్మప్రశమాన్నా  పెందేెందుకు రెండు కెంటైనర్లలోన్న 

కెంట్టెంట్లను ఏ న్నష్ు త్తతలో కలపాలి ? 

 5 : 2 

22. మూడు  త్ర్వలలో విసతరిెంచి ఉనా  కుటుెంబెంలో 

6 మెంది సభ్యయ లు A, B, C, D, E మరియు F 

ఉన్నా రు. కుటుెంబెంలో ఇదదరు జెంటలు ఉన్నా రు 

మరియు మూడవ త్రెం నుెండి ఎవరూ వివాహెం 

చేస్తక్కలేదు. C, E యొకో భారయ . F మరియు B 

జెంట మరియు వారి త్ర్వన్నకి చెందిన ఏకైక 

వయ కుతలు. కుటుెంబెంలో 4 మెంది ప్పరుషులు 

ఉన్నా రు. 

కిెంది వాటిలో ఏది న్నజెం ? 

 మూడవ త్రెంలో స్తరత లేదు. 

23. 6360, 7420 మరియు 9540న్న భాగిెంచే గొపు  

సెంఖ్య  N అయి ఉెండన్నవా ెండి, ప్రపత్త 

సెందరభ ెంలోనూ అదే మ్మగిలి ఉెంది. అప్పు డు N 

లోన్న అెంకెల మొత్తెం : 

 7 
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24. What is the number of triangles in the figure 

given below ? 

 

 14 

 

25. The circumference of the front wheel of a cart 

is 30 feet and that of the back wheel is 36 feet. 

What is the distance travelled by the cart, 

when the front wheel has done five more 

revolutions than the rear wheel ? 

 900 feet 

 

26. Ramesh wants to plant 372 tomato plants,  

558 chilli plants and 1116 onion plants in 

equal rows. Also, he wants to make distinct 

rows of each plant, i.e. every row should have 

only one kind of plant. What are the minimum 

number of rows that are required ? 

 11 

24. ప్రకిెంద ఇవా బడిన చిప్రత్ెంలో ప్రత్తభ్యజాల సెంఖ్య  

ఎెంత్ ? 

 

 14 

25. బెండి ముెందు చప్రకెం చ్చటేుకొలత్ 30 అడుగులు 

మరియు వెనుక చప్రకెం 36 అడుగులు. ముెందు 

చప్రకెం వెనుక చప్రకెం కెంట్ట ఐదు ఎకుో వ 

ప్రభమణాలు చేసినప్పు డు, బెండి ప్రపయ్యణెంచిన 

దూరెం ఎెంత్ ? 

 900 అడుగులు 

 

26. రమేష్ 372 టమాటా మొకో లు, 558 మ్మరప 

మొకో లు, 1116 ఉలిు మొకో లు సమాన వరుసలోు  

న్నటాలనుకునా్న డు. అలగే, అత్ను ప్రపత్త మొకో  

యొకో  విభినా  వరుసలను త్య్యరు 

చేయ్యలనుకుెంటునా్న డు. అెంట్ట, ప్రపత్త వరుసలో 

ఒే రకమైన మొకో లు ఉెండాలి. అవసరమైన 

అడుడ వరుసల కనీస సెంఖ్య  ఏమ్మటి ? 

 11 
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27. The total number of integers between 400 and 

600, each of which, either begins with 5 or 

ends with 5 but not both, is 

 100 

 

 

28. A shopkeeper is selling his goods at 40% 

discount, but is still able to make 20% profit 

on the list price. By what percentage does he 

mark up his goods ? 

 100% 

 

 

29. Anand and Rishi are the two biggest 

competitors of chess. The probability of Rishi 

losing a game against Anand is 75%. What is 

the probability that Anand loses at least one 

out of the four games played between them ? 

 
256

175
 

27. 400 మరియు 600 మధయ  ఉనా  మొత్తెం 

పూర్వణ ెంకాల సెంఖ్య , వీటిలో ప్రపత్త ఒకో టి 5తో 

ప్రపారెంభమవుతుెంది లేదా 5తో ముగుస్తతెంది కానీ 

రెండూ కాదు, 

 100 

 

28. ఒక దుకాణదారుడు త్న వస్తతవులను 40% 

త్గి ుెంప్పతో విప్రకయిస్తతనా్న డు, అయిన్న ఇపు టిీ 

20% లభెం పెందగలడు. అత్ను త్న 

వస్తతవులను ఎెంత్ శాత్ెంలో మార్ో  చేసాత డు ? 

 100% 

 

29. ఆనెంద్ మరియు రిషి చస్లో ఇదదరు పెదద 

పోటీదారులు. ఆనెంద్తో జరిగిన మాయ చ్లో రిషి 

ఓడిపోయే అవకాశెం 75%. వారి మధయ  ఆడిన 

న్నలుగు గేమ్సలలో ఆనెంద్ కనీసెం ఒకదాన్నలోనైన్న 

ఓడిపోయే సెంభావయ త్ ఏమ్మటి ? 

 
256

175
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30. A tank has eight pipes, some of which fill the 

tank and the rest empty the tank. Each inlet 

pipe fills the tank in 8 hours while each outlet 

pipe empties it in 6 hours. If all the pipes are 

kept open when the tank is full, it takes  

6 hours to drain the tank. How many pipes are 

inlet pipes ? 

 Four 

 

31. Ajeet and Sujeet go for shopping in a mall. 

They use an escalator to move between 

various floors. The escalator moves at a 

constant speed. Ajeet takes nine steps for 

every five of Sujeet’s steps. Ajeet takes  

30 steps to reach the top of the escalator, 

while Sujeet takes 20 steps to reach the top. If 

the escalator was turned off, how many steps 

would they have to take to walk up ? 

 80 steps 

32. A beats B by 15 seconds in a 200 m race, B 

beats C by 25 seconds in a 500 m race, C beats 

D by 32 seconds in an 800 m race and D beats 

E by 35 seconds in a 1 km race. What must be 

the speed of A in order to beat E by 800 m in a 

2 km race ? 

 3·33 m/s 

30. ఒక టాయ ెంక్లో ఎన్నమ్మది పైప్పలు ఉెంటాయి, 

వాటిలో కొన్నా  టాయ ెంక్ను న్నెంప్పతాయి మరియు 

మ్మగిలినవి టాయ ెంక్ను ఖాళీ చేసాత యి. ఒక్కో   

ఇన్లెట్ పైప్ టాయ ెంక్ను 8 గెంటలోు  న్నెంప్పతుెంది, 

ఒక్కో  అవుట్లెట్ పైప్ప 6 గెంటలోు  దాన్నా  ఖాళీ 

చేస్తతెంది. టాయ ెంక్ న్నెండినప్పు డు అన్నా  పైప్పలను 

తెరిచి ఉెంచినటుయితే, టాయ ెంక్ ఖాళీ (ప్రెయిన్) 

చేయడాన్నకి 6 గెంటలు పడుతుెంది. ఇనెుట్స్థ

పైప్పలుస్థఎన్నా స్థపైప్పలు ? 

 న్నలుగు 

31. అజీత్ మరియు స్తజీత్ ఒక మాల్లో షాపెంగ్ 

చేయడాన్నకి వెళతారు. వారు వివిధ అెంత్స్తతల 

మధయ  కదలడాన్నకి ఎసో లేటర్న్న ఉపయోగిసాత రు. 

ఎసో లేటర్ స్థసినరమైన టుగెంతో కదులుతుెంది. 

స్తజీత్ టుస్త ప్రపత్త ఐదు అడుగులకి అజ్త్ తొమి్మ ది 

అడుగులు టుసాత డు. అజీత్ ఎసో లేటర్ పైకి 

చేరుక్కవడాన్నకి 30 అడుగులు టుసాత డు, అయితే 

స్తజీత్ పైకి చేరుక్కవడాన్నకి 20 అడుగులు టుసాత డు. 

ఎసో లేటర్ ఆఫ్ చేయబడితే, వారు పైకి 

నడవడాన్నకి ఎన్నా  అడుగులు టుయ్యలి ? 

 80 అడుగులు 

32. 200 మీటరు రేస్తలో A, 15 సకనుతో Bన్న, 500 మీటరు 

రేస్తలో B, 25 సకనుతో Cన్న, 800 m రేస్తలో C,  

32 సకనుతో Dన్న, 1 km రేస్తలో D, 35 సకను 

తేడాతో Eన్న ఓడిెంచారు. 2 km రేస్తలో Eన్న  

800 మీటరు తేడాతో ఓడిెంచాలెంట్ట A యొకో  టుగెం 

ఎెంత్ ఉెండాలి ?  

 3.33 మీ/స 
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33. 5 persons will live in a tent. If each person 

requires 16 m2 of floor area and 100 m3 space 

for air, then the height of the cone of smallest 

size to accommodate these persons would be 

 18·75 m 

34. A 5 × 5 × 5 cube is formed using 1 × 1 × 1 

cubes. If we add another layer of such 1 × 1 × 1 

cubes in the 5 × 5 × 5 cube, then what will be 

the number of 1 × 1 × 1 cubes in the newly 

formed cube ? 

 Question deleted 

 

35. A change-making machine contains one-rupee, 

two-rupee and five-rupee coins. The total 

number of coins is 300. The amount is < 960. If 

the number of one-rupee coins and  

two-rupee coins are interchanged, the value 

comes down by < 40. The total number of  

five-rupee coins is 

 140 

33. ఒక గుడారెంలో 5 మెంది న్నవసిసాత రు. ప్రపత్త వయ కి తకి 

16 మీ
2
 స్థ ు ర్ ఏరియ్య మరియు 100 మీ

3
 గాలి క్కసెం 

స్థసనలెం అవసరమైతే, ఈ వయ కుతలకు వసత్త 

కలిు ెంచడాన్నకి అత్త చినా  పరిమాణెంలో ఉనా  

క్కన్ ఎతుత ఎెంత్ ? 

18.75 మీ 

34. 1 × 1 × 1 కూయ బ్లను ఉపయోగిెంచి 5 × 5 × 5 

కూయ బ్ ఏరు డుతుెంది. మనెం 5 × 5 × 5 కూయ బ్లో 

అటువెంటి 1 × 1 × 1 ఘన్నల యొకో  మరొక 

పరను జోడిస్తత, అప్పు డు కొత్తగా ఏరు డిన కూయ బ్లో 

1 × 1 × 1 ఘన్నల సెంఖ్య  ఎెంత్ ? 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

35. చిలుర చేస్త యెంప్రత్ెంలో ఒక రూపాయి, రెండు 

రూపాయల మరియు ఐదు రూపాయల న్నణేలు 

ఉెంటాయి. మొత్తెం న్నణేల సెంఖ్య  300. మొత్తెం 

< 960. ఒక రూపాయి న్నణేలు మరియు రెండు 

రూపాయల న్నణేల సెంఖ్య లను పరసు రెం 

మారేు కుెంట్ట, విలువ < 40 అవుతుెంది. మొత్తెం 

ఐదు రూపాయల న్నణేల సెంఖ్య   

 140 
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36. P, Q, R and S are four statements. Relation 

between these statements is as follows : 

I. If P is true, then Q must be true. 

II. If Q is true, then R must be true. 

III. If S is true, then either Q is false or R is 

false. 

Which of the following must be true ? 

 If P is true, then S is false 

 

 

37. A decorative lamp has 2 brown, 3 green and  

4 white bulbs. What is the probability of 

lighting three bulbs such that at least one 

bulb that glows is white ? 

 
42

37
 

36. P, Q, R మరియు S అనేవి న్నలుగు స్థస్తటే్మెెంట్లు. 

ఈ స్థస్తటే్మెెంట్ల మధయ  సెంబెంధెం ప్రకిెంది విధెంగా 

ఉెంటుెంది : 

I. P న్నజమైతే, Q త్పు న్నసరిగా న్నజెం అయి 

ఉెండాలి. 

II. Q న్నజమైతే, R త్పు న్నసరిగా న్నజెం అయి 

ఉెండాలి. 

III. S న్నజమైతే, Q త్ప్పు  లేదా R అనేది త్ప్పు . 

కిెంది వాటిలో ఏది న్నజెం అయి ఉెండాలి ? 

 P న్నజమైతే, S త్ప్పు  

 

 

37. ఒక అలెంకార దీపెం 2 గోధుమ, 3 ఆకుపచే  

మరియు 4 తెలుప్ప బలుు లను కలిగి ఉెంటుెంది. 

కనీసెం ఒక బలుు  తెలుగా వెలిగేల మూడు 

బలుు లను వెలిగిెంచే సెంభావయ త్ ఏమ్మటి ? 

 
42

37
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38. In a college, 25% students play football. A 

student who does not play football, plays 

cricket. Every cricket player wears a cap. 

Which of the following conclusions cannot be 

made from the above data ? 

I. 25% of the students do not wear caps. 

II. No cricketer plays football. 

Select the correct answer using the code given 

below : 

Both I & II 

39. The total number of students in a class is 400. 

The ratio of number of students who like Arts 

and the ones who like Science is 3 : 5. The 

number of students who like Science is more 

than the ones who like Arts by how much ? 

 100 

40. English alphabets A to Z are numbered with 

the first 26 consecutive prime numbers. 

If PQR = 519 and UVW = 705, then what is 

JKL equal to ? 

 291 

38. ఒక కళాశాలలో, 25% మెంది విదాయ రునలు ఫుట్బ్బల్ 

ఆడుతున్నా రు. ఫుట్బ్బల్ ఆడన్న విదాయ రి న ప్రకికెట్ 

ఆడతాడు. ప్రపత్త ప్రకికెట్ స్థజుయర్ కాయ ప్ ధరిసాత డు.  

పై డేటా నుెండి కిెంది వాటిలో ఏ త్తరి్వ న్నలు 

చేయలేము ? 

I. 25% మెంది విదాయ రునలు టోపీలు ధరిెంచరు. 

II. ఏ ప్రకికెటర్ ఫుట్బ్బల్ ఆడడు. 

దిగువ ఇచేి న క్కడ్న్న ఉపయోగిెంచి సరైన 

సమాధాన్నన్నా  ఎెంచ్చక్కెండి : 

 I మరియు II రిండూ 

39. ఒక త్రగత్తలో మొత్తెం విదాయ రునల సెంఖ్య  400. 

కళలను ఇష్పేడే మరియు సైన్ు న్న ఇష్పేడే 

విదాయ రునల సెంఖ్య  న్నష్ు త్తత 3 : 5. కళలను ఇష్పేడే 

వారి కెంట్ట సైన్ు న్న ఇష్పేడే విదాయ రునల సెంఖ్య  

ఎెంత్ ? 

 100 

40. ఆెంగ ు వర ణమాలలు A నుెండి Z వరకు మొదటి  

26 వరుస ప్రపధాన సెంఖ్య లతో లెకిో ెంచబడాడ యి.  

PQR = 519 మరియు UVW = 705 అయితే, JKL 

అెంట్ట దేన్నకి సమానెంస్థ? 

 291 
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41. Pranav sold two books at the same price. On 

one book he made a profit of 10% while on the 

other, he incurred a loss of 10%. 

In this case, which of the following statements 

is correct ? 

 He suffers a loss of 1% 

42. In the following question, select the number 

which can replace the question mark (?) from 

the given alternatives : 

 

 

 2197 

43. Kranthi is facing west. She then turns  

45 degrees in the clockwise direction and then 

another 180 degrees in the same direction and 

then 270 degrees in the anti-clockwise 

direction. Which direction is she facing  

now ? 

 South-west 

41. ప్రపణవ్స్థ రెండుస్థ ప్పసతకాలనుస్థ ఒేస్థ ధరకుస్థ

విప్రకయిెంచాడు.స్థఒకస్థప్పసతకెంలోస్థఅత్నుస్థ10%స్థలభెంస్థ

పెందాడు, మరొకదాన్నపైస్థ10%స్థనష్పేోయ్యడు.  

ఈస్థసెందరభ ెంలోస్థకిెందిస్థవాటిలోస్థసరైనదిస్థఏది ? 

 అత్నుస్థ1%స్థనషేాన్నా స్థచవిచూశాడు 

42. కిెందిస్థ ప్రపశా లో,స్థ ప్రపశా స్థ గుస్థరుతస్థ  ?) లోస్థ ఉెంచగలస్థ

సెంఖ్య  ఇచేి నస్థ ప్రపతాయ మాా యెం నుెండిస్థ

ఎెంచ్చక్కెండి : 

 

 

 2197 

43. ప్రకాెంత్తస్థపడమరస్థముఖ్ెంగాస్థఉెంది. ఆమెస్థసవయ దిశలోస్థ

45స్థడిప్రీలుస్థమరియుస్థఅదేస్థదిశలోస్థమరోస్థ180స్థడిప్రీలుస్థ

ఆపైస్థ వయ త్తరేకస్థ సవయ దిశలోస్థ 270స్థ డిప్రీలుస్థ

మారుతుెంది. ఇప్పు డుస్థఆమెస్థఏస్థదికుో నస్థఉెంది ? 

 నైరుత్త 
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44. A watch loses 90 seconds in an hour and the 

watch owner adjusts the time lost by the 

watch in one day at the end of 48 hours. After 

how many days will the watch show the 

correct time before the watch owner adjusts 

the time ? 

 40 days 

45. The figure below shows the opened-up version 

of a cube with dots on each face : 

 

Which of these cubes (I and II) show the 

correct position of the dots ?  

 

Select the correct answer using the code given 

below : 

 Both I and II 

44. ఒకస్థ వాచ్స్థ గెంటలోస్థ 90స్థ సకనునుస్థ క్కలోు తుెందిస్థ

మరియుస్థవాచ్స్థయజమాన్నస్థ48స్థగెంటలస్థముగిెంప్పలోస్థ

ఒకస్థ రోజులోస్థ వాచ్స్థ క్కలోు యినస్థ సమయ్యన్నా స్థ

సరుదబ్బటుస్థ చేసాత డు.స్థ వాచ్స్థ యజమాన్నస్థ సమయ్యన్నా స్థ

సరుదబ్బటుస్థ చేయడాన్నకిస్థ ముెందుస్థ ఎన్నా స్థ రోజులస్థ

త్రా్వ త్స్థవాచ్స్థసరైనస్థసమయ్యన్నా స్థచూప్పతుెంది ? 

 40స్థరోజులు 

45. దిగువస్థ బొమి స్థ ప్రపత్తస్థ ముఖ్ెంపైస్థ చ్చకో లతోస్థ కూడినస్థ

కూయ బ్స్థయొకో స్థఓపెన్-అప్స్థవెర షన్స్థనుస్థచూప్పతుెంది : 

 

ఈస్థ ఘన్నలలోస్థ ఏదిస్థ  I మరియుస్థ II) చ్చకో లస్థసరైనస్థ

స్థసాన న్నన్నా స్థచూప్పతుెంది ?  

 

దిగువస్థ ఇచేి నస్థ క్కడ్స్థన్నస్థ ఉపయోగిెంచిస్థ సరైనస్థ

సమాధాన్నన్నా స్థఎెంచ్చక్కెండి : 

 Iస్థమరియుస్థIIస్థరెండూ 
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46. There are 6 tasks and 6 people. Task 1 cannot 

be assigned either to person 1 or to person 2; 

task 2 must be assigned to either person 3 or 

person 4. Every person is to be assigned one 

task. In how many ways can the assignment 

be done ? 

 144 

47. In a row of 40 girls, when Ankitha was shifted 

to her left by four places, her number from the 

left end of the row becomes 10. What was the 

number of Kanchana from the right end of the 

row if Kanchana was three places to the right 

of Ankitha’s original position ? 

 24 

48. Vaccination drive for Covid-19 is carried out in 

a village of 1000 people. The first person that 

comes for vaccination is placed in Group A, the 

next two in Group B, the next 3 in Group C, 

the next 4 in Group D, and the next 5 in 

Group E. After the 5th member of Group E, the 

pattern repeats, starting from 1 member in 

Group A and so on. The last beneficiary to be 

vaccinated belongs to 

 Group D 

46. 6స్థ పనులుస్థ మరియుస్థ 6స్థ మెందిస్థ వయ కుతలుస్థ ఉన్నా రు.స్థ

పన్న 1స్థ వయ కి తస్థ 1కిస్థ లేదాస్థ వయ కి తస్థ 2కిస్థ ేటాయిెంచబడదు; 

పన్నస్థ 2స్థ త్పు న్నసరిగాస్థ 3స్థ వయ కి తకిస్థ లేదాస్థ 4స్థ వయ కి తకిస్థ

ేటాయిెంచబడాలి.స్థ ప్రపత్తస్థ వయ కి తకిస్థ ఒకస్థ పన్నన్నస్థ

ేటాయిెంచాలి.స్థ అసైన్స్థమెెంట్స్థన్నస్థ ఎన్నా స్థ రకాలుగాస్థ

చేయవచే్చ  ? 

 144 

47. 40 మెందిస్థ అమిా యిలస్థ వరుసలో, అెంకిత్నుస్థ

న్నలుగుస్థ చోటుస్థ ఎడమవైప్పకిస్థ మారేి నప్పు డు, 

వరుసలోస్థ ఎడమస్థ చివరస్థ నుెండిస్థ ఆమెస్థ సెంఖ్య స్థ 10 

అవుతుెంది.స్థ అెంకిత్స్థ అసలుస్థ సాన న్నన్నకిస్థ కుడివైప్పనస్థ

కాెంచనస్థ మూడవస్థ చోటునస్థ ఉెంట్ట, వరుసస్థ కుడిస్థ

చివరస్థనుెండిస్థకాెంచనస్థసెంఖ్య స్థఎెంత్ ? 

 24 

48. క్కవిడ్-19స్థ క్కసెంస్థ వాయ కిు నేష్న్స్థ స్తైవ్స్థ 1000స్థ మెందిస్థ

జన్నభాస్థ ఉనా స్థ ప్రగామెంలోస్థ న్నరా హెంచబడుతుెంది. 

టీకాస్థ క్కసెంస్థ వచేే స్థ మొదటిస్థ వయ కి తన్నస్థ ప్రూప్స్థ Aలో, 

త్దుపరిస్థ ఇదదరుస్థ ప్రూప్స్థ Bలో, త్దుపరిస్థ 3స్థ మెందిస్థ

ప్రూప్స్థ Cలో, త్దుపరిస్థ 4స్థ మెందిన్నస్థ ప్రూప్స్థ Dలోస్థ

మరియుస్థ త్దుపరిస్థ 5స్థ మెందిన్నస్థ ప్రూప్స్థ Eలోస్థ

ఉెంచ్చతారు. సమూహెంస్థ E యొకో స్థ 5వస్థ సభ్యయ న్నస్థ

త్రా్వ త్, నమూన్నస్థ ప్పనర్వవృత్మవుతుెంది, 

సమూహెంస్థ Aలోన్నస్థ 1స్థ సభ్యయ న్నస్థ నుెండిస్థ

మొదలవుతుెంది. టీకాలుస్థ టుయబడినస్థ చివరిస్థ

లబిధదారు ఏస్థప్రూప్స్థకుస్థస్థచెందినవాడు 

 ప్రూప్స్థD 
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49. Ramesh said to his daughter, “I am four times 

as old as you now. Five years from now, I will 

be thrice as old as you.” His daughter asked 

him, “Ten years from now, how many times 

my age would you be ?” 

What would Ramesh’s answer be ? 

 2·5 times 

50. In a badminton tournament between schools A 

and B, school A won 50% of the matches 

played in the first three weeks. At the end of 

the tournament, its success rate was 75%. If 6 

matches were played in the first three weeks 

and school A won all its matches played after 

that, how many matches did the tournament 

have ? 

 12 

51. The ratio of jobs done by 30 girls to the job 

done by 25 boys, in the same time period is 

5 : 6. If 9 girls and 10 boys can finish a job in 

40/13 days, then how many girls are required 

to complete the job in 6 days ? 

 12 

49. రమేష్స్థ త్నస్థ కూతురితో, ‘‘న్నస్థ వయస్తు స్థ ఇప్పు డుస్థ

నీకెంట్టస్థన్నలుగుస్థరటుుస్థఎకుో వ.స్థఐదేళుస్థత్రా్వ త్స్థన్నస్థ

వయస్తస్థనీకెంట్టస్థమూడుస్థరటుుస్థఉెంటుెంది.’’ అత్న్నస్థ

కుమారతస్థఅత్న్నన్నస్థఅడిగిెంది, ‘‘ఇపు టిస్థనుెండిస్థపదేళుస్థ

త్రా్వ త్, న్నస్థవయస్తు స్థఎన్నా స్థరటుుస్థఉెంటుెంది ?’’ 

రమేశస్థస్థఏెంస్థసమాధానెంస్థచబ్బతారు ? 

 2.5స్థసారుు 

50. A మరియుస్థ B, పాఠశాలలస్థ మధయ స్థ జరిగినస్థ

బ్బయ డిి ెంటన్స్థ టోరా మెెంట్స్థలోస్థ మొదటిస్థ మూడుస్థ

వార్వలోు స్థ ఆడినస్థ మాయ చ్స్థలలోస్థ A 50%స్థ గెలిచిెంది.స్థ

టోరా మెెంట్స్థ ముగిెంప్పలో, దాన్నస్థ విజయెంస్థ రేటుస్థ

75%. మొదటిస్థ మూడుస్థ వార్వలోు స్థ 6స్థ మాయ చ్స్థలుస్థ ఆడి, 

ఆస్థ త్రా్వ త్స్థ ఆడినస్థ అన్నా స్థ మాయ చ్స్థలనుస్థ సో్క ల్స్థ A 

గెలిస్తత, టోరా మెెంట్స్థలోస్థఎన్నా స్థమాయ చ్స్థలుస్థజరిగాయి? 

 12 

51. ఒేస్థ సమయెంలోస్థ 30స్థ మెందిస్థ అమిా యిలుస్థ చేస్తస్థ

ఉద్యయ గాలస్థ న్నష్ు త్తతస్థ 25స్థ మెందిస్థ అబ్బు యిలుస్థ చేస్తస్థ

ఉద్యయ గాలస్థ న్నష్ు త్తతస్థ 5 : 6. 9స్థ మెందిస్థ అమిా యిలుస్థ

మరియుస్థ10స్థమెందిస్థఅబ్బు యిలుస్థఒకస్థపన్నన్నస్థ40/13స్థ

రోజులోు స్థ పూరి తస్థ చేయగలిగితే.స్థ 6స్థ రోజులోు స్థ ఉద్యయ గెంస్థ

పూరి తస్థ చేయడాన్నకిస్థ ఎెంత్స్థ మెందిస్థ అమిా యిలుస్థ

అవసరెం ? 

 12 
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52. In a community of 175 persons, 40 read The 

Hindu, 50 read The Indian Express. What is 

the range of people reading both the papers ? 

Question Deleted 

 

53. There are two different ways of going from  

city A to city B. There are 3 different ways of 

going from city B to city C.  There are two 

different ways of going from city C that are 

not passing through city B. 

How many different ways of going from city A 

to city C are there ? 

 6 

 

54. Meher purchases 3 apples, 7 bananas and  

1 lemon for < 285. Rohan buys 4 apples,  

5 bananas and 1 lemon for < 245. How much 

does Harish pay if he buys 1 apple,  

11 bananas and 1 lemon ? 

 < 365 

52. 175స్థ మెందిస్థ వయ కుతలస్థ సెంఘెంలో, 40స్థ మెందిస్థ దిస్థ

హెందూ, 50స్థ మెందిస్థ ఇెండియన్స్థ ఎక్ు స్థప్రపెస్స్థ

చదువుతారు.స్థ రెండుస్థ జపరుుస్థ చదిటుస్థ వారిస్థ పరిధస్థ

ఎెంత్ ? 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

53. నగరెంస్థ A నుెండిస్థ B నగర్వన్నకిస్థ వెళుడాన్నకిస్థ రెండుస్థ

టురేా రుస్థమార్వు లుస్థఉన్నా యి. నగరెంస్థB నుెండిస్థసిటీస్థ

Cకిస్థ వెళ ుడాన్నకిస్థ 3స్థ విభినా స్థ మార్వు లుస్థ ఉన్నా యి. 

నగరెంస్థ C నుెండిస్థ వెళళ డాన్నకిస్థ రెండుస్థ టురేా రుస్థ

మార్వు లుస్థ ఉన్నా యి, అవిస్థ నగరెంస్థ B గుెండాస్థ

వెళళ వు.  

సిటీస్థ A నుెండిస్థ సిటీస్థ C వరకుస్థ ఎన్నా స్థ విభినా స్థ

మార్వు లుస్థఉన్నా యి ? 

 6 

54. మెహర్స్థ 3 య్యపల్ు , 7 అరటిపెండుుస్థ మరియుస్థ 

1 న్నమి కాయనుస్థ <స్థ 285 కుస్థ కొెంటాడు. రోహన్స్థ 

4 య్యపల్ు , 5 అరటిపెంస్థడుుస్థ మరియుస్థ 

1 న్నమి కాయనుస్థ < 245 కుస్థ కొెంటాడు. 1 య్యపల్, 

11 అరటిపెండుు, 1 న్నమి కాయస్థకొెంట్టస్థహరీష్స్థఎెంత్స్థ

చలిుసాత డు ? 

 < 365 
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55. The Compound interest on a certain sum for  

2 years is < 1,512 and Simple interest is  

< 1,440. If the sum is invested such that the 

Simple interest is < 2,592 and the number of 

years is equal to the rate of interest per 

annum, then find the rate ? 

 6% 

56. You are an officer-in-charge for providing food 

facilities to the survivors of a cyclone affected 

area. Despite your best possible efforts, people 

level allegations against you that you are 

making money out of the funds sanctioned for 

relief. You would ... 

 Let an enquiry be set up to look into the 

matter 

57. As a citizen, you have some work in Grama 

Sachivalayam and have submitted an 

application for the same. The official there 

calls you repeatedly and without directly 

asking you, sends out feelers for a bribe. You 

want to get your work done. You would ... 

 Verbally complain to the higher officials 

about the feelers and ask for help 

55. 2స్థ సెంవత్ు ర్వలకుస్థ న్నరి దష్సే్థ మొత్తెంపైస్థ సమిే ళనెంస్థ

 చప్రక)స్థ వడ్డడస్థ < 1,512స్థ మరియుస్థ సాధారణస్థ వడ్డడస్థ

< 1,440. సాధారణస్థ వడ్డడ < 2,592స్థ మరియుస్థ

సెంవత్ు ర్వలస్థ సెంఖ్య స్థ సెంవత్ు ర్వన్నకిస్థ వడ్డడస్థ రేటుకుస్థ

సమానెం, ఆపైస్థరేటునుస్థకనుగొనెండి ? 

 6% 

 

56. మీరు తుఫాను ప్రపభావిత్ ప్రపాెంత్ెం నుెండి 

బయటపడినవారికి ఆహార సౌకర్వయ లను 

అెందిెంచడాన్నకి ఒక ఇన్ ఛార్ ్ అధకారి. మీరు 

ఉత్తమమైన ప్రపయతాా లు చేసినపు టిీ, మీరు 

ఉపశమనెం క్కసెం మెంజూరు చేసిన న్నధుల 

నుెండి డబ్బు  సెంపాదిస్తతన్నా రన్న ప్రపజలు మీకు 

వయ త్తరేకెంగా ఆరోపణలు చేశారు. మీరు ... 

 ఈ విష్య్యన్నా  పరిశీలిెంచడాన్నకి 

విచారణను ఏర్వు టు చేయన్నసాత రు 

57. ఒక పౌరుడిగా/పౌరుర్వలిగా, మీకు ప్రగామ 

సచివాలయెంలో కొెంత్ పన్న ఉెంది మరియు దాన్న 

క్కసెం ఒక దరఖాస్తతను సమరిు ెంచారు. అకో డి 

అధకారి మ్మమి లాి  పదేపదే పలుస్కత  మరియు 

నేరుగా అడగకుెండా, లెంచెం క్కసెం ఫీలర ును 

పెంప్పతున్నా రు. మీరు మీ పన్నన్న పూరిత 

చేయిెంచ్చక్కవాలనుకుెంటున్నా రు. మీరు ... 

 ఫీలర్ు  గురిెంచి ఉనా త్ అధకారులకు 

మాటలతో ఫిర్వయ దు చేసి , సహాయెం క్కసెం 

అడుగుతారు 
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58. You have been made responsible to procure 

medical items at a short notice to be used for 

an area affected by a pandemic. On finding the 

price mentioned by the suppliers, you found 

that the lowest price quoted is approximately 

five times more than the approved rate of the 

Government. You would ... 

 Accept the lowest price 

59. You are handling a time-bound project.  

Suddenly, you meet with an accident. Your 

immediate superior insists that you complete 

the task. You would ... 

 Suggest an alternate person to your 

superior who can handle the project. 

 

60. You have differences of opinion regarding the 

project report prepared by your subordinate. 

The report has to be submitted immediately. 

The subordinate is justifying the information 

given in the report. You would … 

 Update and correct the report on your 

own 

58. మహమిా రి దాా ర్వ ప్రపభావిత్మైన ప్రపాెంతాన్నకి 

ఉపయోగిెంచాలిు న వైదయ  వస్తతవులను త్కుో వ 

సమయెం లో స్తకరిెంచడాన్నకి మీకు బ్బధయ త్ 

ఇచేా రు. సరఫర్వదారులు జరోొ నా  ధరను 

కనుగొనా ప్పు డు, క్కట్ చేసిన అత్త త్కుో వ ధర 

ప్రపభ్యతా్ ెంచే ఆమోదిెంచబడిన రేటు కెంట్ట 

స్తమారు ఐదు రటుు ఎకుో వ అన్న మీరు 

కనుగొన్నా రు. మీరు ... 

 అత్త త్కుో వ ధరను అెంీకరిసాత రు 

 

59. మీరు న్నరి ణత్ కాలెం లో చేయ్యలిు న ప్రపాజెకేుా  

న్నరా హస్తతన్నా రు. అకసిా తుతగా, మీరు ఒక 

ప్రపమాదాన్నకి గురయ్యయ రు. మీ పై అధకారి మీరు 

పన్నన్న పూరిత చేయ్యలన్న పటేుబడుతున్నా రు.  

మీరు ... 

 ప్రపాజెకేుా  న్నరా హెంచగల ప్రపతాయ మాా య 

వయ కి తన్న మీ ఉనా తాధకారికి స్కచిసాత రు. 

 

60. మీ ప్రకిెంది అధకారి రూపెందిెంచిన ప్రపాజెక్ ే

రిపోరేుకు సెంబెంధెంచి మీకు భిన్నా భిప్రపాయ్యలు 

ఉన్నా యి. ప్రపాజెక్ ేరిపోరేు వెెంటనే సమరిు ెంచాలిు  

ఉెంది. న్నటుదికలో ఇచేి న సమాచార్వన్నా  

కిెందిసాన యి అధకారి సమరినస్తతన్నా రు. మీరు … 

 మీరే సెంత్ెంగా రిపోర్ ే ను నవీనకరిెంచి, 

సరిదిదుదతారు 
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Part B (i) 

Science and Technology 

61. Consider the following statements regarding 

India’s Anti-Satellite Missile test : 

I. The test successfully destroyed a live 

satellite in Low Earth Orbit. 

II. The test was done in the upper 

atmosphere to ensure that there is no 

space debris. 

III. India is the fourth country in the world 

to have this kind of missile system. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 I and III only 

 

62. Recently, NITI Aayog approved a proposal to 

conduct a study on the use of facial recognition 

technology in India. In the context of facial 

recognition technology, consider the following 

statements : 

I. A National Automated Facial 

Recognition System (NAFRS) is being 

developed by the National Informatics 

Centre, under the Ministry of 

Electronics and Information Technology. 

II. The biggest demerit of facial recognition 

technology is its limitation in identifying 

people in real-time and not in photos 

and videos. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 Neither I nor II 

పార్ట ్B (i) 

సైన్్స  మరియు టెకా్న లజీ 

61. భారత్దేశెం యొకో  య్యెంటీ శాటిలైట్ క్షిపణ 

పరీక్షకు సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది ప్రపకటనలను 

పరిగణెంచెండి : 

I. పరీక్ష విజయవెంత్ెంగా లో ఎర్ త ఆరిు ట్లో 

ప్రపత్య క్ష ఉపప్రగహాన్నా  న్నశనెం చేసిెంది. 

II. అెంత్రిక్ష వయ ర్వన లు లేకుెండా ఉెండటాన్నకి 

ఎగువ వాతావరణెంలో పరీక్ష జరిగిెంది. 

III. ప్రపపెంచెంలో ఈ రకమైన క్షిపణ వయ వసనను 

కలిగి ఉనా  న్నలువ దేశెం భారత్దేశెం. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I మరియు III మాప్రత్మే 

 

62. భారత్దేశెంలో ఫేషియల్ రికగిా ష్న్ ట్టకాా లజీ 

విన్నయోగెంపై అధయ యనెం చేస్త ప్రపత్తపాదనకు 

ఇటీవల నీత్త ఆయోగ్ ఆమోదెం తెలిపెంది. 

ఫేషియల్ రికగిా ష్న్ ట్టకాా లజీ విష్యెంలో, ఈ 

ప్రకిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను పరిగణెంచెండి : 

I. ఎలస్తకేాన్నక్ు  మరియు ఇనఫ రేి ష్న్ ట్టకాా లజీ 

మెంప్రత్తత్ా  శాఖ్ ఆధా రయ ెంలోన్న నేష్నల్ 

ఇనఫ రిే టిక్ు  సెంటర్ దాా ర్వ నేష్నల్ 

ఆటోమేట్టడ్ ఫేషియల్ రికగిా ష్న్ సిసమే్స 

(NAFRS) అభివృదిధ చేయబడుతోెంది. 

II. ఫేషియల్ రికగిా ష్న్ ట్టకాా లజీ యొకో  

అత్తపెదద లోపెం ఏమ్మటెంట్ట, ోటోలు మరియు 

వీడియోలలో కాకుెండా న్నజ సమయెంలో 

వయ కుతలను గురితెంచడెంలో దాన్న పరిమ్మత్త. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I కాదు II కాదు 
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63. Consider the following statements regarding 

ExoMars : 

I. Its rover will be the first mission to 

combine the capability to move across 

the surface and to study Mars at depth. 

II. ExoMars is a joint programme of the 

European Space Agency (ESA) and the 

Russian Space Agency – Roscosmos. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 Neither I nor II 

 

 

64. Consider the following statements regarding 

Fast Breeder Reactors : 

I. Fast Breeder Reactors are designed to 

breed more fuel than they consume. 

II. In this reactor, Plutonium-239 undergoes 

fission to produce energy, while the 

Uranium-238 present in the fuel 

transmutes to additional Plutonium-239. 

III. It is a part of stage 1 of India’s Nuclear 

power programme. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 I and II only 

 

63. ఎక్కు మార్ు  గురిెంచిన కిెంది ప్రపకటనలను 

పరిగణెంచెండి : 

I. దాన్న రోవర్ ఉపరిత్లెం మీదుగా కదిలే 

మరియు లోతులో అెంగారక ప్రగహాన్నా  

అధయ యనెం చేస్త సామర్వన య న్నా  మ్మళ్త్ెం చేస్త 

మొదటి మ్మష్న్ అవుతుెంది. 

II. ఎక్కు మార్ు  అనేది యూరోపయన్ స్తు స్ 

ఏజెనీు  (ESA) మరియు రష్య న్ స్తు స్ ఏజెనీు  

రోసోో సిో స్ యొకో  ఉమి డి – కారయ ప్రకమెం. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

I కాదు II కాదు 

 

 

64. ఫాస్ ే ప్రీడర్ రియ్యకరే ుకు సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఫాస్ ే ప్రీడర్ రియ్యకరేుు అవి విన్నయోగిెంచే 

దాన్నకెంట్ట ఎకుో వ ఇెంధన్నన్నా  ఉత్ు త్తత 

చేస్తల రూపెందిెంచబడాడ యి. 

II. ఈ రియ్యకరే్లో స్థపూు టోన్నయెం-239 శకి తన్న 

ఉత్ు త్తత చేయడాన్నకి విచిి త్తతకి లోనవుతుెంది, 

అయితే ఇెంధనెంలో ఉనా  యురేన్నయెం-238 

అదనప్ప స్థపూు టోన్నయెం-239కి మారుతుెంది. 

III. ఇది భారత్దేశెం యొకో  అణు విదుయ త్ 

కారయ ప్రకమెంలో మొదటి దశ లో భాగెం. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I మరియు II మాప్రత్మే 
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65. Consider the following statements about 

International Nitrogen Initiative (INI) : 

I. It is set up under sponsorship of the 

Scientific Committee on Problems of the 

Environment (SCOPE) and United 

Nations Environment Programme 

(UNEP). 

II. Its key objective is to optimize nitrogen’s 

beneficial role in sustainable food 

production. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 II only 

66. Consider the following statements  

regarding the Nationally Determined 

Contributions Transport Initiative for Asia 

(NDCTIA) : 

I. It is an ASEAN initiative that aims to 

facilitate a paradigm shift to zero 

emission transport across Asia. 

II. The Indian component of the initiative is 

implemented by the Ministry of 

Environment, Forest and Climate 

Change in partnership with the 

Ministry of Road Transport and 

Highways. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 Neither I nor II 

65. ఇెంటరేా ష్నల్ నైప్రటోజన్ ఇన్నషియేటివ్ (INI) 

గురిెంచి కిెంది ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది పర్వయ వరణ సమసయ లపై శాస్తరతయ 

కమ్మటీ (సోో ప్) మరియు యునైట్టడ్ నేష్న్ు  

ఎన్నా ర్వన్మెెంట్ ప్రపోప్రగామ్స (UNEP) 

సాు ను ర్షిప్లో సటప్ చేయబడిెంది. 

II. స్థసినరమైన ఆహార ఉత్ు త్తతలో నప్రత్జన్న యొకో  

ప్రపయోజనకరమైన పాప్రత్ను ఆపమేై్ 

చేయడెం దీన్న ముఖ్య  లక్షయ ెం. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 II మాప్రత్మే 

 

66. నేష్నలీు డిటరిి న్డ కాెంప్రటిబ్యయ ష్న్ు  ప్రటాన్ు పోర్ ే

ఇన్నషియేటివ్ ఫర్ ఆసియ్య (NDCTIA) కి 

సెంబెంధెంచి కిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను 

పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది ఆసియ్య అెంత్టా స్తన్నా  ఉదాు ర 

రవాణాకు ఒక నమూన్న మారుు ను 

స్తలభత్రెం చేయడెం లక్షయ ెంగా పెటేుకునా  

ASEAN చొరవ. 

II. ఇది భారత్ దేశెం లో రోడుడ ,రవాణా మరియు 

రహదారుల మెంప్రత్తత్ా  శాఖ్ మరియు 

పర్వయ వరణెం, అటవీ మరియు వాతావరణ 

మారుు ల మెంప్రత్తత్ా  శాఖ్ భాగసాా మయ ెంతో 

అమలు చేయబడుతుెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I కాదు II కాదు 
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67. Consider the following statements regarding 

the Indian Renewable Energy Development 

Agency Limited (IREDA) : 

I. It is a Navratna Enterprise of 

Government of India. 

II. It aims to give financial support to 

schemes for generating electricity 

through new and renewable sources and 

conserving energy through energy 

efficiency. 

III. It works directly under the 

administrative control of the Ministry of 

New and Renewable Energy (MNRE). 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 II and III only 

 

68. The Renewables Integration in India 2021 

report was launched by which of the following 

institutions ? 

 NITI Aayog and International Energy 

Agency 

67. ఇెండియన్ రనూయ వబ్బల్ ఎనరీ ్ ెవలప్మెెంట్ 

ఏజెనీు  లిమ్మట్టడ్ (IREDA) కి సెంబెంధెంచి కిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది భారత్స్థ ప్రపభ్యతాా న్నకిస్థ చెందినస్థ నవరత్ా  

సెంసన. 

II. కొత్త మరియు ప్పనరుతాు దక వనరుల దాా ర్వ 

విదుయ తుతను ఉత్ు త్తత చేయడాన్నకి మరియు శకి త 

సామరనయ ెం దాా ర్వ శకి తన్న ఆదా చేస్త పథకాలకు 

ఆరి నక సహాయెం అెందిెంచడెం దీన్న లక్షయ ెం. 

III. ఇది మ్మన్నస్తర ే ఆఫ్ నూయ  అెండ్ రనూయ వబ్బల్ 

ఎనరీ ్ (MNRE) అడిి న్నస్తస్తటేివ్ కెంప్రటోల్ 

కిెంద నేరుగా పన్నచేస్తతెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 II మరియు III మాప్రత్మే 

68. ది రనూయ వబ్బల్ు  ఇెంటిప్రగేష్న్ ఇన్ ఇెండియ్య 

2021 న్నటుదిక కిెంది వాటిలో ఏ సెంసన దాా ర్వ 

ప్రపారెంభిెంచబడిెంది ?  

 నీత్త ఆయోగ్ మరియు ఇెంటరేా ష్నల్ ఎనరీ ్

ఏజెనీు  
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69. Consider the following statements with 

reference to the enrichment of Uranium : 

I. Uranium enrichment refers to 

increasing the percentage of U-238 (the 

fissile isotope) through the process of 

isotope separation. 

II. Weapons-grade Uranium has to be 

enriched to a maximum of 20 percent of 

the fissile isotope. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 Neither I nor II 

70. With reference to Digital Embossing 

Technology, consider the following  

statements : 

I. It is a printing technology that does not 

use chemicals, solvents and also emits 

no pollutants. 

II. It can be used to produce braille maps 

for the visually challenged. 

III. It was introduced in India recently by 

the National Atlas & Thematic Mapping 

Organisation (NATMO) functioning as 

the Attached Office of the Department of 

Science & Technology. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 I, II and III 

69. యురేన్నయెం స్తసెంపనా త్కు సెంబెంధెంచి 

ప్రకిెంది ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. యురేన్నయెం స్తసెంపనా ెం అనేది ఐసోటోప్ 

విభజన ప్రపప్రకియ దాా ర్వ U-238 (ఫిసిల్ 

ఐసోటోప్) శాతాన్నా  పెెంచడాన్నా  స్కచిస్తతెంది. 

II. ఆయుధాల-ప్రగేడ్ యురేన్నయెం ఫిసైు ల్ 

ఐసోటోప్లో గరిష్ెేంగా 20 శాత్ెం వరకు 

సమృదిధగా ఉెండాలి. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I కాదు II కాదు 

 

70. డిజ్టల్ ఎెంబ్బసిెంగ్ ట్టకాా లజీకి సెంబెంధెంచి, 

కిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది రసాయన్నలు, ప్రదావకాలు మరియు 

కాలుష్య  కారకాలను విడుదల చేయన్న 

ప్రపెంటిెంగ్ ట్టకాా లజీ. 

II. ఇది దృషిలేోపెం ఉనా వారి క్కసెం  

ప్రెయిలీ మాయ ప్లను రూపెందిెంచడాన్నకి 

ఉపయోగిెంచవచే్చ . 

III. ఇది సైన్ు  మరియు ట్టకాా లజీ విభాగెం 

యొకో  అనుబెంధ కార్వయ లయెంగా 

పన్నచేస్థస్తతనా  నేష్నల్ అటాు స్ మరియు 

థీమాటిక్ మాయ పెంగ్ ఆర ునైజేష్న్ (NATMO) 

దాా ర్వ ఇటీవల భారత్దేశెంలో 

ప్రపటుశపెటబేడిెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I, II మరియు III 
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71. With reference to ISRO’s upcoming mission 

‘‘Shukrayaan-I”, consider the following 

statements : 

I. Shukrayaan is India’s first mission to 

Saturn to study the planet’s surface and 

atmosphere. 

II. The satellite is planned to be launched 

onboard the GSLV Mk III rocket. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 None of the above 

72. With reference to RFID Technology, consider 

the following statements : 

I. Passive RFID tags are powered by an 

internal circuit and utilize it to send 

response to the reader. 

II. Semi-passive RFID tags comprise an 

internal circuit with power source but 

rely on radio waves received from the 

reader to transmit the response. 

III. Active RFID tags acquire their power 

from the readers’ incoming radio waves. 

IV. RFID Technology can scan a tag as long 

as it is within frequency range and it 

does not have any line-of-sight 

limitations. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 II and IV only 

 

71. ISRO యొకో  ర్వబోయే మ్మష్న్ “శుప్రకాయ్యన్-I” కి 

సెంబెంధెంచి, ఈ ప్రకిెంది ప్రపకటనలను 

పరిశీలిెంచెండి : 

I. శుప్రకాయ్యన్ శన్న ప్రగహెం యొకో  ఉపరిత్లెం 

మరియు వాతావరణాన్నా  అధయ యనెం 

చేయడాన్నకి శన్న ప్రగహాన్నకి భారత్దేశెం 

యొకో  మొదటి మ్మష్న్. 

II. ఈ ఉపప్రగహాన్నా  GSLV Mk III ర్వకెట్లో 

ప్రపయోగిెంచేెందుకు స్థపాు న్ చేస్తతన్నా రు. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 పైటువీ కాదు 

72. RFID ట్టకాా లజీకి సెంబెంధెంచి, కిెంది స్థస్తటే్

మెెంట్లను పరిగణెంచెండి : 

I. న్నప్రషోి య RFID టాయ గ్లు అెంత్ర ుత్ 

సరోూ య ట్ దాా ర్వ శకి తన్న పెందుతాయి 

మరియు రీడర్కు ప్రపత్తసు ెందనను 

పెంపడాన్నకి దాన్నా  ఉపయోగిెంచ్చకుెంటాయి. 

II. సమీ-పాసివ్ RFID టాయ గ్లు పవర్ సోర్ు తో 

అెంత్ర ుత్ సరోూ య ట్ను కలిగి ఉెంటాయి కానీ 

ప్రపత్తసు ెందనను ప్రపసారెం చేయడాన్నకి రీడర్ 

నుెండి అెందుకునా  రేడియో త్రెంగాలపై 

ఆధారపడతాయి. 

III. ప్రకియ్యశీల RFID టాయ గ్లు పాఠకుల ఇన్

కమ్మెంగ్ రేడియో త్రెంగాల నుెండి త్మ శకి తన్న 

పెందుతాయి. 

IV. RFID ట్టకాా లజీ ప్రఫీకాె నీు  పరిధలో 

ఉనా ెంత్ వరకు టాయ గ్న్న సోా న్ చేయగలదు 

మరియు దాన్నకి లైన్-ఆఫ్-సైట్ పరిమ్మతులు 

లేవు. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 II మరియు IV మాప్రత్మే 
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73. Consider the following statements : 

I. Dark Reserve is a public or private land 

with a distinguished nocturnal 

environment and starry nights that has 

been developed responsibly to prevent 

light pollution. 

II. World’s 1st International Dark Sky 

Reserve is Mont-Megantic, located in 

Russia. 

III. The International Dark-Sky Association 

(IDSA) is a EU-based non-profit 

organisation that designates sites as 

international dark sky places. 

IV. The Department of Science & 

Technology (DST) has announced the 

setting up of India’s 1
st 

Dark-Sky 

Reserve in Himachal Pradesh. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 None of the above 

74. Consider the following statements with 

reference to Sampurnanand Telescope : 

I. It is located at Aryabhatta Research 

Institute of Observational Sciences 

(ARIES),  Ladakh. 

II. It has completed 50 years of operations. 

III. It has been extensively used for optical 

observations of comets, star forming 

regions and star clusters. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 II and III only 

 

73. కిెంది ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. డార్ో  రిజర్ా  అనేది కాెంత్త కాలుషాయ న్నా  

న్నరోధెంచడాన్నకి బ్బధయ తాయుత్ెంగా 

అభివృదిధ చేయబడిన విశిష్మేైన ర్వప్రత్తపూట 

వాతావరణెం మరియు నక్షప్రతాల ర్వప్రతులు 

కలిగిన ప్రపభ్యత్ా  లేదా స్తపైటుట్ భూమ్మ. 

II. ప్రపపెంచెంలోన్న 1వ అెంత్ర్్వత్తయ డార్ో  సోై  

రిజర్ా  రషాయ లో ఉనా  మోెంట్-మెగాెంటిక్. 

III. ఇెంటరేా ష్నల్ డార్ో  సోై  అసోసియేష్న్ 

(IDSA) అనేది EU-ఆధారిత్ లభాజక్ష లేన్న 

సెంసన, ఇది సైట్లను అెంత్ర్్వత్తయ డార్ో  

సోై  స్థజుస్లుగా జరోొ ెంటుెంది. 

IV. డిపార్మేెెంట్ ఆఫ్ సైన్ు  మరియు 

ట్టకాా లజీ (DST) హమాచల్ ప్రపదేశలో 

భారత్దేశెం యొకో  1వ డార్ో  సోై  రిజర్ా ను 

ఏర్వు టు చేస్తతనా టుు ప్రపకటిెంచిెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 పైటువీ కాదు 

 

74. సెంపూర్వణనెంద్ ట్టలిసోో ప్కు సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది లడఖ్లోన్న ఆరయ భట ే రీసరే్  ఇన్

స్థసిూేయ ట్ ఆఫ్ అబరా్ే ష్నల్ సైనెు స్ 

(ARIES)లో ఉెంది. 

II. ఇది 50 సెంవత్ు ర్వల కారయ కలపాలను పూరిత 

చేసిెంది. 

III. ఇది తోకచ్చకో లు, నక్షప్రతాలు ఏరు డే 

ప్రపాెంతాలు మరియు నక్షప్రత్ సమూహాల 

ఆపకేల్ పరిశీలనల క్కసెం విసతృత్ెంగా 

ఉపయోగిెంచబడిెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 II మరియు III మాప్రత్మే 
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75. Consider the following statements with 

reference to Dirty Bomb : 

I. It is a bomb that contains radioactive 

material, such as uranium, which is 

scattered through the air when its 

conventional explosive detonates. 

II. It creates city-flattening atomic 

explosion and less toxic waste. 

III. Manufacturing dirty bombs is costlier 

than nuclear weapons. 

Which of the statements given above are 

incorrect ? 

 II and III only 

76. Consider the following statements with 

reference to “Gaganyaan” : 

I. Gaganyaan is an Indian crewed orbital 

spacecraft intended to be the formative 

spacecraft of the Indian Human 

Spaceflight Programme. 

II. ISRO announced Vyommitra, a Male 

Robot who will accompany other 

astronauts in the mission. 

III. The crewed vehicle is planned to be 

launched on ISRO’s GSLV Mk II. 

IV. Defence Research and Development 

Organisation (DRDO) will provide 

support for critical human-centric 

systems and technologies in this 

mission. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I and IV only 

75. డరీ ే బ్బెంబ్కు సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది ప్రపకటనలను 

పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది యురేన్నయెం వెంటి రేడియోధారిి క 

పదార్వనన్నా  కలిగి ఉనా  బ్బెంబ్బ, ఇది దాన్న 

సాెంప్రపదాయిక జలుడు పదారనెం జలినప్పు డు 

గాలిలో చలు చదురుగా ఉెంటుెంది. 

II. ఇది నగర్వన్నా  చదును చేస్త అణు విసోఫ టనెం 

మరియు త్కుో వ విష్పూరిత్ వయ స్థర్వన లను 

సృషిసే్తతెంది. 

III. అణాా యుధాల కెంట్ట మురికి బ్బెంబ్బల 

త్య్యరీ ఖ్రేు  ఎకుో వ. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవిస్థకాదు ? 

 II మరియు III మాప్రత్మే 

 

76. “గగన్నయ న్”కు సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది ప్రపకటనలను 

పరిగణెంచెండి : 

I. గగన్య్యన్ అనేది భారత్తయ మానవ 

అెంత్రిక్షయ్యన కారయ ప్రకమెం యొకో  

న్నరి్వ ణాత్ి క అెంత్రిక్ష నౌకగా 

ఉదేదశిెంచబడిన భారత్తయ సిబు ెందితో 

కూడిన కక్షయ  అెంత్రిక్ష నౌక. 

II. మ్మష్న్లో ఇత్ర వ్యయ మగాములతో పాటు 

వచేే  వ్యయ మ్మి ప్రత్ అనే మగ రోబోట్ను ఇప్రసో 

ప్రపకటిెంచిెంది. 

III. సిబు ెందితో కూడిన వాహన్ననా్న  ISRO 

యొకో  GSLV Mk IIలో ప్రపయోగిెంచడాన్నకి 

ప్రపణాళ్క చేయబడిెంది. 

IV. డిఫెన్ు  రీసర్ే  అెండ్ ెవలప్మెెంట్ 

ఆర ునైజేష్న్ (DRDO) ఈ మ్మష్న్లో స్థకి ుష్మేైన 

మానవ-ేెంప్రదీకృత్ వయ వసనలు మరియు 

సాెంేత్తకత్లకు మదదతున్నస్తతెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I మరియు IV మాప్రత్మే 
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77. Consider the following statements with 

reference to “Small satellite launch vehicle” 

designed by ISRO : 

I. It can place a 500 kg payload at a height 

of 500 km in the Low Earth Orbit (LEO). 

II. It has two solid motor stages with a lift 

off mass of 100 tonnes. 

III. It is shorter in length than the PSLV 

and GSLV. 

IV. Unlike the PSLV and GSLV, it can be 

assembled both vertically and 

horizontally. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I, III and IV only 

78. Consider the following statements with 

reference to “International Space Station” : 

I. It is a multinational collaborative 

project between five participating space 

agencies i.e., NASA (USA), Roscosmos 

(Russia), ESA (Europe), JAXA (Japan) 

and ISRO (India). 

II. It is the only active modular space 

station (habitable artificial satellite) in 

the Low Earth Orbit (LEO). 

III. It has been functional since 1998. 

IV. The ownership and use of the space 

station are established by 

intergovernmental treaties and 

agreements. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 Question Deleted 

 

77. ఇప్రసో రూపెందిెంచిన “చినా  ఉపప్రగహ ప్రపయోగ 

వాహనెం” గురిెంచిన కిెంది ప్రపకటనలను 

పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది లో ఎర్ త ఆరిు ట్ (LEO)లో 500 కి.మీ 

ఎతుతలో 500 కిలోల జలోడ్ను ఉెంచగలదు. 

II. ఇది 100 టనాు ల లిఫ్ ే ఆఫ్ మాస్తో రెండు 

ఘన మోటారు దశలను కలిగి ఉెంది. 

III. ఇది PSLV మరియు GSLV కెంట్ట పడవు 

త్కుో వగా ఉెంటుెంది. 

IV. PSLV మరియు GSLV వలె కాకుెండా,  

దీన్నన్న న్నలువుగా మరియు అడడెంగా 

సమీకరిెంచవచే్చ . 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I, III మరియు IV మాప్రత్మే 

 

78. “అెంత్ర్్వత్తయ అెంత్రిక్ష ేెంప్రదెం” స్కచనతో 

కిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది ఐదు భాగసాా మయ  అెంత్రిక్ష ఏజెనీు ల 

మధయ  బహుళ-జాత్తయ సహకార ప్రపాజెక్,ే 

అనగా, NASA (USA), Roscosmos (రషాయ ), 

ESA (యూరోప్), JAXA (జపాన్) మరియు 

ISRO (భారత్దేశెం). 

II. లో-ఎర్ త ఆరిు ట్ (LEO)లో ఇది ఏకైక 

ప్రకియ్యశీల మాడుయ లర్ స్తు స్ స్థస్తషే్న్ (న్నవాస 

కృప్రత్తమ ఉపప్రగహెం). 

III. ఇది 1998 నుెండి పన్న చేసోతెంది. 

IV. అెంత్రిక్ష ేెంప్రదెం యొకో  య్యజమానయ ెం 

మరియు ఉపయోగెం అెంత్ర్ ప్రపభ్యత్ా  

ఒపు ెందాలు మరియు ఒపు ెందాల దాా ర్వ 

స్థసాన పెంచబడాడ యి. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 
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79. Which of the following Schemes/Programmes 

are launched with the objective of reversing 

India’s brain drain to brain gain ? 

I. VAJRA Scheme 

II. Ramanujan Fellowship Programme 

III. INSPIRE Scheme 

IV. ASEAN – India Research Training 

Fellowship Scheme 

Select the correct answer from below : 

 I, II and III only 

 

80. Indian Council for Medical Research (ICMR) 

developed the strategic plan and Vision 2030 

document based on the following : 

I. Strengthen health research capacity in 

the country 

II. Leverage traditional medicine 

III. Well aligned with the National Health 

Policy NHP-2017 

Select the correct answer from below : 

 I, II and III 

 

79. భారత్దేశెం యొకో  ప్రెయిన్ ప్రెయిన్ను ప్రెయిన్ 

గెయిన్గా మారేే  లక్షయ ెంతో కిెంది వాటిలో ఏ 

పథకాలు/కారయ ప్రకమాలు ప్రపారెంభిెంచబడాడ యి ? 

I. వప్రజా పథకెం 

II. ర్వమానుజన్ ఫెలోషిప్ ప్రపోప్రగామ్స 

III. ఇన్సైు ర్ రో మ్స 

IV. ASEAN – ఇెండియ్య రీసరే్  స్తటైన్నెంగ్ 

ఫెలోషిప్ రో మ్స 

దిగువ నుెండి సరైన సమాధాన్నన్నా  ఎెంచ్చక్కెండి : 

 I, II మరియు III మాప్రత్మే 

 

 

80. ఇెండియన్ కౌన్ను ల్ ఫర్ మెడికల్ రీసరే్  (ICMR) 

కిెంది వాటి ఆధారెంగా వ్యయ హాతి్ క ప్రపణాళ్క 

మరియు విజన్ 2030 పప్రతాన్నా  అభివృదిధ  

చేసిెంది : 

I. దేశెంలో ఆరోగయ  పరిశోధన సామర్వన య న్నా  

బలోజత్ెం చేయడెం 

II. పరపత్త సాెంప్రపదాయ ఔష్ధెం 

III. జాత్తయ ఆరోగయ  విధానెం NHP-2017తో 

చకో గా సమలేఖ్నెం చేయబడిెంది 

దిగువ నుెండి సరైన సమాధాన్నన్నా  ఎెంచ్చక్కెండి : 

 I, II మరియు III 
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81. A joint programme of DRDO and ISRO, 

developed highly potent Anti-Satellite 

Weapons (ASAT) under Mission Shakti. 

I. ASAT is a missile-based system to 

attack moving satellites. 

II. India, using ASAT Missile, destroyed a 

live satellite in Low Earth Orbit. 

III. ASAT missile is capable of shooting 

down targets moving at a speed of 50 km 

per second at an altitude as high as  

2000 km. 

Which of the statements regarding ASAT are 

true ? 

 I and II only 

 

 

82. Which of the following events has delayed the 

commissioning of the Kudankulam Nuclear 

Power Plant ? 

I. Disintegration of the USSR 

II. India’s economic crisis of 1991 

III. Protests by Civil Society 

Select the correct answer from below : 

 I and III only 

81. DRDO మరియు ISRO సెంయుక త కారయ ప్రకమెం, 

మ్మష్న్ శకి త కిెంద అత్య ెంత్ శకి తవెంత్మైన  

య్యెంటీ శాటిలైట్ వెపన్ు  (ASAT) అభివృదిధ 

చేయబడిెంది. 

I. ASAT అనేది కదిలే ఉపప్రగహాలపై దాడి 

చేయడాన్నకి క్షిపణ ఆధారిత్ వయ వసన. 

II. భారత్దేశెం ASAT క్షిపణన్న ఉపయోగిెంచి 

త్కుో వ భూ కక్షయ లో కదులుతునా  

ఉపప్రగహాన్నా  న్నశనెం చేసిెంది. 

III. ASAT క్షిపణ 2000 కిమీ ఎతుతలో సకనుకు 

50 కిమీ టుగెంతో కదులుతునా  లక్ష్యయ లను 

కూలేి టుయగలదు. 

ASATకి సెంబెంధెంచిన స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనవి ? 

 I మరియు II మాప్రత్మే 

 

82. కిెంది వాటిలో ఏ సెంఘటన వలు కుదెంకుళెం 

అణు విదుయ త్ స్థపాు ెంట్ను ప్రపారెంభిెంచడెంలో 

జాపయ ెం జరిగిెంది ? 

I. USSR విచిి నా ెం 

II. 1991 న్నటి భారత్దేశ ఆరి నక సెంక్షోభెం 

III. పౌర సమాజెం దాా ర్వ న్నరసనలు 

దిగువ నుెండి సరైన సమాధాన్నన్నా  ఎెంచ్చక్కెండి : 

 I మరియు III మాప్రత్మే 
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83. With reference to a mega project pertaining to 

Nuclear Fusion research that is being built in 

Southern France, International 

Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), 

consider the following statements : 

I. It was designed to demonstrate the 

scientific and technological feasibility of 

fusion power for peaceful use. 

II. Institute of Plasma Research (IPR), 

Gandhinagar is the Nodal agency for the 

project ITER. 

III. ADITYA is a medium size Tokamak 

fusion reactor installed at IPR, 

Gandhinagar as part of ITER. 

IV. EU, India, China, Japan, South Korea, 

Russia and US are the members of 

ITER. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I, II, III and IV 

84. With reference to “Blockchain Technology”, 

consider the following statements : 

I. It is a public ledger that everyone can 

inspect, but no single user controls. 

II. The structure and design of blockchain 

is such that all the data in it are about 

cryptocurrency only. 

III. Applications that depend on basic 

features of blockchain can be developed 

without anybody’s permission. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 I and III only 

83. ఇెంటరేా ష్నల్ థరిో నూయ కి ుయర్ ఎక్ు పెరిమెెంటల్ 

రియ్యకరే్ (ITER), నూయ కి ుయర్స్థ ఫ్యయ జన్స్థ రీసర్ే స్థ

క్కసెంస్థ ఒకస్థ మెగాస్థ ప్రపాజెక్సే్థ దక్షిణస్థ ప్రఫాన్ు స్థలోస్థ

న్నరిి ెంచబడుతోెంది.స్థ కిెందిస్థ ప్రపకటనలనుస్థ

పరిగణెంచెండి : 
I. శాెంత్తయుత్ ఉపయోగెం క్కసెం ఫ్యయ జన్  

పవర్ యొకో  శాస్తరతయ మరియు  

సాెంేత్తక సాధయ త్ను ప్రపదరిశ ెంచడాన్నకి 

రూపెందిెంచబడిెంది. 

II. ఇన్ను ిూయ ట్  ఆఫ్  స్థపాుసాి   రీసరే్  (IPR), 

గాెంధీనగర్ ప్రపాజెక్,ే ITER యొకో  నోడల్ 

ఏజెనీు . 

III. ఆదిత్య  అనేది ITERలో భాగెంగా గాెంధీనగర్

లోన్న IPRలో ఏర్వు టు చేయబడిన మీడియెం 

సైజు టోకామాక్ ఫ్యయ జన్ రియ్యకరే్. 

IV. EU, భారత్దేశెం, చైన్న, జపాన్, దక్షిణ 

కొరియ్య, రషాయ  మరియు US ITERలో సభయ  

దేశాలు. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I, II, III మరియు IV 

 

84. ‘‘స్థబ్బు క్చయిన్ ట్టకాా లజీ’’ కి సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది ప్రపత్త ఒకో రూ త్న్నఖీ చేయగల పబిుక్ 

లెడర్్, కానీ ఏ ఒకో   విన్నయోగదారుడు 

న్నయెంప్రత్తెంచరు. 

II. స్థబ్బు క్చయిన్ యొకో  న్నరి్వ ణెం మరియు 

రూపకలు న   దాన్నలోన్న   మొత్తెం   డేటా 

ప్రకిపేోకరనీు కి సెంబెంధెంచినది మాప్రత్మే. 

III. స్థబ్బు క్చయిన్  యొకో   ప్రపాథమ్మక  లక్షణాలపై 

ఆధారపడిన అపుే ష్న్లను ఎవరి అనుమత్త 

లేకుెండానే అభివృదిధ చేయవచే్చ . 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I మరియు III మాప్రత్మే 
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85. In India 3D-Printed Cornea and 3D-Printed 

Liver Tissue were developed respectively by 

 L.V. Prasad Eye Institute and 

Pandorum Technologies 

86. In the reduced or microgravity of Space, the 

astronauts’ faces become red and bloated due 

to the blood and cerebrospinal fluid shifting 

towards the head causing them to have round, 

puffy faces and thinner legs. This phenomenon 

is known as 

 Charlie Brown Effect 

87. Identify the incorrect statement about the  

e-Governance programmes in India. 

 KHAJANE is an e-Governance project 

for the computerized delivery of land 

records to farmers of Karnataka. 

 

85. భారత్దేశెంలో 3D-ప్రపెంట్టడ్ కారిా య్య మరియు 

3D-ప్రపెంట్టడ్ లివర్ టిషూయ  వరుసగా అభివృదిధ వీరిస్థ

దాా ర్వస్థచేయబడాడ యి 

 L.V. ప్రపసాద్ ఐ ఇన్ను ిూయ ట్ మరియు 

Pandorum ట్టకాా లజీస్ 

 

86. అెంత్రిక్షెం యొకో  త్గి ున లేదా మైప్రక్కప్రగావిటీలో, 

రక తెం మరియు సరప్రబోసాు న్నయల్ ప్రదవెం త్ల 

వైప్పకు మారడెం వలు వ్యయ మగాముల ముఖాలు 

ఎప్రరగా అయియ  మరియు ఉబిు , ముఖాలు 

గుెంప్రడెంగా మరియు కాళ్లు సనా గా అవుతాయి, ఈ 

దృగాి ష్యెం న్న ఏమన్న అెంటారు 

 చారీు ప్రౌన్ ప్రపభావెం 

 

87. భారత్దేశెంలోస్థ ఇ-గవరా న్ు స్థ ప్రపోప్రగామ్సస్థలస్థ గురిెంచిస్థ

త్ప్పు స్థప్రపకటననుస్థగురి తెంచెండి ? 

 ఖ్జానేస్థ అనేదిస్థ కర్వణ టకస్థ రైతులకుస్థ భూస్థ

రికారుడలస్థ కెంపూయ టరై డ్ స్థ ెలివరీస్థ క్కసెంస్థ 

ఇ-గవరా న్ు స్థప్రపాజెక్ ే.. 
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88. “Cheetahs have been reintroduced in India.” 

Which of the following connected to the above 

statement are correct ? 

I. Cheetahs will help in the restoration of 

open forest and grassland system. 

II. Project Cheetah is the world’s first  

inter-continental large wild carnivore 

translocation project. 

III. Out of 8 Namibian wild Cheetahs 

reintroduced into Kuno National Park,  

5 are male and 3 are female. 

IV. The Cheetahs indigenous to India that 

went extinct, are African Cheetahs. 

V. Author of “The End of a Trail – The 

Cheetah in India” is Divyabhanusinh. 

 I, II and V 

 

 

 

89. A fermentation process that uses ultrasound 

to safely generate Xylitol from Sugarcane 

bagasse is created by  

 Indian Institute of Technology, Guwahati 

 

 

 

90. Identify the incorrect statement about 

Hydrogen Fuel Cell Bus developed in India : 

I. India’s first indigenously developed 

Hydrogen Fuel Cell Bus was developed 

by Veera Vahana Company. 

II. The fuel cell employed in the  

Hydrogen-powered Bus will combine 

Hydrogen and Carbon dioxide to create 

electricity. 

III. The effluent from the hydrogen-powered 

Bus is water and heat instead of smoke. 

 I and II 

 

88. ‘‘చిరుత్లుస్థభారత్దేశెంలోకిస్థత్తరిగిస్థప్రపటుశపెటబేడాడ యి.’’స్థ 

పైస్థస్తటే్స్థమెెంట్స్థకిస్థకనెక్సే్థచేయబడినస్థకిెందిస్థవాటిలోస్థ

ఏదిస్థసరైనది ? 

I. ఓపెన్స్థ ఫారస్సే్థ మరియుస్థ ప్రగాస్స్థలయ ెండ్స్థ

వయ వసననుస్థ ప్పనరుదధరిెంచడెంలోస్థ చిరుత్లుస్థ

సహాయపడతాయి. 

II. ప్రపాజెక్సే్థ చిరుత్స్థ అనేదిస్థ ప్రపపెంచెంలోన్నస్థ

మొటమేొదటిస్థ ఇెంటర్స్థ కాెంటినెెంటల్స్థ లర్స్్థ

వైల్డస్థకారిా వ్యర్స్థప్రటాన్ు స్థలోేష్న్స్థప్రపాజెక్.ే 

III. కునోస్థ నేష్నల్స్థ పార్ో స్థలోస్థ త్తరిగిస్థ

ప్రపటుశపెటబేడినస్థ 8స్థ నమీబియ్యస్థ అడవిస్థ

చిరుత్లోు స్థ5స్థమగవిస్థమరియుస్థ3స్థఆడవి. 

IV. భారత్దేశాన్నకిస్థ చెందినస్థ చిరుత్లుస్థ

అెంత్రిెంచిపోయినవిస్థఆప్రఫికన్స్థచిరుత్లు. 

V. ‘‘దిస్థ ఎెండ్స్థ ఆఫ్స్థ ఎస్థ ప్రటయిల్. –స్థ దిస్థ చీతాస్థ ఇన్స్థ

ఇెండియ్య’’స్థరచయిత్స్థదివయ భానుసిన్. 

 I, II మరియుస్థV 

 

89. Xylitol (ీు లిథోల్) రూపెంలోస్థ చకోె రస్థ బగాస్ న్న స్థ

స్తరక్షిత్ెంగాస్థ ఉత్ు త్తతస్థ చేయడాన్నకిస్థ అస్తలేసౌెండ్స్థన్నస్థ

ఉపయోగిెంచేస్థ కిణా స్థ ప్రపప్రకియస్థ ప్రపప్రకియనుస్థ ఎవరుస్థ

సృషిెేంచారు  

 ఇెండియన్స్థ ఇన్స్థస్థసిూేయ ట్స్థ ఆఫ్స్థ ట్టకాా లజీ, 

గౌహత్త 

 

90. భారత్దేశెంలోస్థ అభివృదిధస్థ చేయబడినస్థ హైప్రోజన్స్థ

ఫ్యయ యల్స్థ సల్స్థ బస్స్థ గురిెంచిస్థ త్ప్పు స్థ ప్రపకటననుస్థ

గురి తెంచెండి : 

I. భారత్దేశెంస్థ యొకో స్థ మొటమేొదటిస్థ దేశీయెంగాస్థ

అభివృదిధస్థ చేయబడినస్థ హైప్రోజన్స్థ ఫ్యయ యల్స్థ సల్స్థ

బస్తు నుస్థవీరస్థవాహనస్థకెంపెనీస్థఅభివృదిధ చేసిెంది. 

II. హైప్రోజన్-పవర్ డస్థబస్తు లోస్థపన్నచేస్తస్థఇెంధనస్థఘటెంస్థ

హైప్రోజన్స్థ మరియుస్థ కారు న్స్థ డయ్యకైు డ్స్థలనుస్థ కలిపస్థ

విదుయ తుతనుస్థసృషిసే్తతెంది. 

III. హైప్రోజన్స్థ శకి తతోస్థ నడిచేస్థ బస్తు స్థ నుెండిస్థ వెలువడేస్థ

వయ ర్వన లుస్థ పగకుస్థ బదులుగాస్థ నీరుస్థ మరియుస్థ టుడిస్థ

వెలువడతాయి. 

 I మరియుస్థII 
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Part B (ii) 

Current Events of Regional, National And 

International Importance 

91. Pick out the correct matches from the 

following statements regarding  

externally-aided projects in Andhra Pradesh : 

I. Andhra Pradesh Integrated Irrigation 

and Agriculture Transformation Project 

is aided by the World Bank. 

II. Andhra Pradesh Community Managed 

Natural Farming (APCNF) is aided by 

Japan International Co-operation 

Agency (JICA).  

III. Andhra Pradesh Irrigation and 

Livelihood Improvement Project Phase-3 

is aided by KfW – German Bank. 

 Only I is correct 

92. Which of the following statements are correct 

regarding status of Andhra Pradesh 

Aquaculture ? 

I. ‘YSR Matsyakara Bharosa’ relief is 

provided to marine fishermen families 

during fishing ban period. 

II. Andhra Pradesh Fisheries University is to 

be established in East Godavari District. 

III. The Diesel Oil Subsidy for fishermen boats 

is associated with exemption of sales tax 

on HSD oil. 

IV. The Government has enhanced the 

financial benefit to deceased fishermen 

(while fishing) family from < 5 lakhs to  

< 10 lakhs. 

 Only I, III and IV are correct 

పార్ట ్B (ii) 

కరెంట్ ఇవెంట్్  ఆఫ్ రీజినల్ , నేషనల్ మరియు 

ఇెంటరా్న షనల్ ఇెంపారన్్్స  

91. ఆెంప్రధప్రపదేశ లోన్నస్థ విదేశీస్థ సహాయెంతోస్థ కూడినస్థ

ప్రపాజెకేులకుస్థ సెంబెంధెంచిస్థ కిెందిస్థ ప్రపకటనస్థ నుెండిస్థ

సరైనస్థపోలికనుస్థఎెంచ్చక్కెండిస్థ: 

I. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ ఇెంటిప్రగేట్టడ్స్థ ఇరిగేష్న్స్థ అెండ్స్థ

అప్రగికలే ర్స్థ ప్రటాను ఫ రి ష్న్స్థ ప్రపాజెకేుకు, 

ప్రపపెంచస్థబ్బయ ెంకుస్థసహాయెంస్థఅెందిెంచిెంది. 

II. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ కమూయ న్నటీస్థ య్యజమానయ   

ప్రపకృత్తస్థ సాగుకుస్థ జపాన్స్థ అెంత్ర్్వత్తయస్థ

సహకారస్థఏజెనీు స్థసహాయెంస్థఅెందిెంచిెంది. 

III. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ సాగునీటిస్థ పారుదలస్థ మరియుస్థ

జీవనోపాధ అభివృదిధస్థ ప్రపాజెక్సే్థ (APILIP)  

ఫే్-3 కి  KfW – జరి నీస్థ బ్బయ ెంక్స్థ దాా ర్వస్థ

సహాయెంస్థఅెందిెంది. 

 I మాప్రత్మేస్థసరైనది 

 

92. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ ఆకాా స్థ కలే ర్స్థ సినత్తకి  సెంబెంధెంచిస్థ

కిెందిస్థవాకాయ లలోస్థసరైనదిస్థఏదిస్థ? 

I. చేపలస్థ టుటస్థ న్నషేధస్థ కాలెంలోస్థ సముప్రదస్థ

మత్ు య కారస్థ కుటుెంబ్బలకుస్థ ‘వై.యస్.ఆర్.స్థ

మత్ు య కారస్థభరోస’ ఉపశమనెంస్థకలిు స్తతెంది. 

II. తూరుు స్థ గోదావరిస్థ జ్లు లో  ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ

ఫిష్రీస్స్థ యూన్నవరిు టిన్నస్థ ఏర్వు టుస్థ

చేయనున్నా రు. 

III. మత్ు య కారులస్థ పడవలుకుస్థ డ్డజ్ల్స్థ ఆయిల్స్థ

సబిు డ్డ, HSD చమురుపైస్థ అమి కప్పస్థ పనాు స్థ

మ్మనహాయిెంప్ప. 

IV. మరణెంచినస్థ మత్ు య కారులస్థ కుటుెంబ్బన్నకి 

(చేపలుస్థ పట్టసే్థ సమయెంలో) ప్రపభ్యత్ా స్థ 

ఆరి నకస్థప్రపయోజన్నన్నా స్థ< 5 లక్షలస్థనుెండి < 10 

లక్షలకుస్థపెెంచిెంది. 

 

 I, III మరియుస్థIV మాప్రత్మేస్థసరైనవి 
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93. Which of the following statements are correct 

about Visakhapatnam-Chennai Industrial 

Corridor Development Program (VCICDP) ? 

I. It is partly funded by loan from Asian 

Development Bank (ADB). 

II. It is aligned with the Golden 

Quadrilateral and covers more than  

800 km of the State of Andhra Pradesh’s 

coastline. 

III. It is a node-centric development 

platform comprising four nodes. 

IV. Donakonda is recognized as one of the 

nodes. 

 

 Only I, II and IV are correct 

 

94. Which of the following statements are correct 

about the Sea Ports in the State of Andhra 

Pradesh ? 

I. GoAP has recently declared 

Krishnapatnam Port as a Major Port. 

II. Kakinada SEZ Port is being converted 

from captive port to commercial port 

through Swiss Challenge Approach. 

III. GoAP has declared Nakkapalli Port as a 

Minor Port. 

IV. Vodarevu Port is being developed on 

Build, Own, Operate and Transfer 

(BOOT) basis.  

 

 Only II, III and IV are correct 

 

93. విశాఖ్పటా ెం-చనాై స్థ ఇెండస్తసియేల్స్థ కారిడార్స్థ

ెవలపిె ెంట్స్థ ప్రపోప్రగామ్సస్థ (VCICDP) గురిెంచిస్థ ఈస్థ

కిెందస్థవాటిలోస్థసరైనదిస్థఏదిస్థ? 

I. ఇదిస్థపాక్షికెంగాస్థఆసియ్యస్థఅభివృదిధస్థబ్బయ ెంకుస్థ

(ADB) రుణెంస్థనుెండిస్థన్నధులుస్థ

సమకూరుస్తతెంది. 

II. ఇదిస్థసా ర ణచతురుభ జ్తోస్థవిలీనెంస్థ

చేయబడుతుెందిస్థమరియుస్థఆెంప్రధప్రపదేశస్థ

ర్వస్తష్సే్థత్తరస్థరేఖ్లోస్థ800 కి.మీస్థపైగాస్థవిసతరిెంచిస్థ

ఉెంది. 

III. ఇది న్నలుగుస్థనోడ్ లతోస్థకూడిన, నోడ్స్థ

ేెంప్రదీకృత్స్థఅభివృదిధస్థటుదికగాస్థ

ప్రపత్తపాదిెంచడెంస్థజరిగిెంది. 

IV. దొనకొెండస్థఒకస్థనోడ్స్థగాస్థగురి తెంపబడిెంది. 

 

 I, II మరియుస్థIV మాప్రత్మేస్థసరైనవి 

 

94. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ ర్వస్తష్ెేంలోస్థఓడరేవులుస్థ గురిెంచిస్థకిెందిస్థ

ప్రపకటనలోు స్థసరైనదిస్థఏదిస్థ? 

I. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ ప్రపభ్యత్ా ెంస్థ ఇటీవలస్థ

కృష్ణపటా ెంస్థ ఓడరేవునుస్థ మేజర్స్థ పోర్సే్థ గాస్థ

మారే బడిెంది. 

II. సాి స్స్థఛాలెెం్స్థపదదత్తస్థదాా ర్వస్థకాకిన్నడస్థస్స్థ

ఓడరేవునుస్థ కాయ పవే్స్థ ఓడరేవుస్థ నుెండిస్థ వాణజయ స్థ

ఓడరేవుగాస్థమారే బడుతుెంది. 

III. నకో పలిుస్థ ఓడరేవునుస్థ మైనర్స్థ ఓడరేవుగాస్థ

ఆెంప్రధప్రపదేశస్థప్రపభ్యతా్ ెంస్థప్రపకటిెంచిెంది. 

IV. వ్యడరేవుస్థ పోరేునుస్థ న్నరిి ెంచడెం, సెంత్ెంస్థ

చేస్తక్కవడెం, న్నరా హెంచడెంస్థ మరియుస్థ

బదలయిెంచడెంస్థ (BOOT) అనేస్థ

ప్రపాత్తపదికనస్థ అభివృదిధస్థ చేయ్యలన్నస్థ

న్నర ణయిెంచడెంస్థజరిగిెంది. 

 

 II, III మరియుస్థIV మాప్రత్మేస్థసరైనవి 
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95. Which of the following minorities have been 

allotted special budget cover (2021 – 22) by 

the Government of Andhra Pradesh ? 

 Dudekula 

 

 

96. Which of the following statements are valid 

regarding the initiatives taken by the Andhra 

Pradesh Government in Women Development 

and Child Welfare Department ? 

I. Government in collaboration with 

PRATHAM organization is building the 

capacitites of supervisors and 

anganwadi workers. 

II. Government in collaboration with UK 

CATAPULT organization is extending 

support for funding the YSR Thalli Bidda 

Express. 

III. ‘YSR Sampoorna Poshana Plus +’ scheme 

provides nutritional support to pregnant 

women and lactating mothers in all the 

mandals except the 77 Scheduled and 

Tribals sub-mandals. 

IV. Poshan Abhiyaan is implemented in the 

State by a 50% external aid from IBRD. 

 Only I and IV are correct 

95. ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ ప్రపభ్యతా్ ెంస్థ ఈస్థ కిెందిస్థ వాన్నలోస్థ ఏస్థ

మైన్నరిటీలకుస్థ ప్రపతేయ కస్థ బెట్్స్థ (2021 – 22) 

ేటాయిెంచబడిెంది. 

 దూదేకుల 

 

96. మహళాభివృదిదస్థ మరియుస్థ శిశుస్థ సెంక్షేమస్థ శాఖ్లోస్థ

ఆెంప్రధప్రపదేశస్థ ప్రపభ్యత్ా ెంస్థ చేపటినేస్థ కారయ ప్రకమాలకుస్థ

సెంబెంధెంచిస్థకిెందిస్థప్రపకటనలోు స్థవాసతవమైనవిస్థఏవిస్థ? 

I. ప్రపభ్యతా్ ెంస్థ ప్రపథమ్సస్థ సెంసనస్థ సహకారెంతోస్థ

స్కపర్     వైజరుుస్థ మరియుస్థ అెంగనవాడిస్థ

కారయ కర తల     సామర్వధ య న్నా స్థపెెంపెందిస్తతెంది. 

II. ప్రపభ్యతా్ ెంస్థ UK CATAPULT సెంసధస్థ

సహకారెంతోస్థ వై.యస్.ఆర్. త్లిుస్థ బిడడస్థ 

ఎక్ు  ప్రపెస్స్థ కుస్థ న్నధులుస్థ క్కసెంస్థ మదదతుస్థ

ఇస్తతెంది. 

III. ‘వై.యస్.ఆర్.స్థ సెంపూరణస్థ పోష్ణస్థ ప ుస్స్థ +’ 

పథకెంస్థ 77 షెడూయ ల్స్థ మరియుస్థ గిరిజనస్థ ఉపస్థ

మెండలలుస్థ మ్మనహాస్థ అనీా స్థ మెండలలోు స్థ

గరిభ ణస్థస్తరతలుస్థమరియుస్థపాలిచేే స్థత్లుులుకుస్థ

పోష్కాహారస్థమదదతుస్థఅెందిస్తతెంది. 

IV. పోష్ణస్థఅభియ్యన్స్థIBRD నుెండిస్థ50 శాత్ముస్థ

బ్బహయ స్థ సహాయెంతోస్థ ర్వస్తష్ెేంలోస్థ అమలుస్థ

చేయబడిెంది. 

 I మరియుస్థIV మాప్రత్మేస్థసరైనవి 
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97. Which of the following statements regarding 

the investments in Andhra Pradesh at World 

Economic Forum (WEF) 2022 is incorrect ? 

 Government of Andhra Pradesh signed 

an MOU with ACE Urban Developers 

for setting up a Pumps and Compressor 

manufacturing unit at Mega Industrial 

Park at Kopparthy, YSR Kadapa 

district. 

 

98. In the recent times which of the following bird 

had mass mortality at Telineelapuram 

Important Bird Area (IBA) of Srikakulam 

district ? 

 Pelecanus Philippensis 

 

97. వరల్డ ఎకన్నమ్మక్ ోరమ్స (WEF) 2022లో 

ఆెంప్రధప్రపదేశలో పెటేుబడులకు సెంబెంధెంచి 

కిెంది వాటిలో ఏ ప్రపకటన త్ప్పు  ?  

 వై.ఎస్.ఆర్. కడప జ్లు  కొపు రి త వదద మెగా 

ఇెండస్తసియేల్ పార్ో  వదద పెంప్పలు 

మరియు కెంప్రపెసర్ త్య్యరీ యూన్నట్ 

ఏర్వు టు క్కసెం ఆెంప్రధప్రపదేశ ప్రపభ్యతా్ ెం 

ACE అరు న్ ెవలపరు తో MOU సెంత్కెం 

చేసిెంది. 

 

98. ఇటీవలి కాలెంలో స్థశీ కాకాకుళెం జ్లు , తేలినీలప్పరెం 

ముఖ్య మైన పక్షి ప్రపాెంత్ెం (IBA)లో కిెంది వాటిలో 

ఏ పక్షి సామూహక మరణాన్నా  చవిచూసిెంది ? 

 పెలెకనస్ ఫిలిపెు న్ను స్ 
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99. Which of the following statements are correct 

with regard to Swachh Survekshan Awards 

2022 ? 

I. Visakhapatnam was awarded ‘Top 

Impact Creator’ under Million Plus City 

category. 

II. Tirupati Municipal Corporation won the 

first rank in ‘Safaimitra Suraksha 

Seher’. 

III. Salur was awarded for innovation and 

best practices under South zone for 

towns with 50,000 to one lakh 

population. 

IV. Pulivendula was awarded for innovation 

and best practices under South zone for 

towns with 25,000 to 50,000 population. 

V. Vijayawada Municipal Corporation was 

awarded as cleanest capital. 

 

 I, II and V  

  

100. Consider the following statements : 

I. Andhra Pradesh Official Language 

(Amendment) Act, 2022 Bill was 

introduced in the Andhra Pradesh 

Legislative Assembly on 23rd March, 

2022. 

II. Urdu language, as the second official 

language in all the districts of Andhra 

Pradesh came into force on 25th April, 

2022. 

III. Urdu language was already the second 

official language in Nellore, Anantapur, 

Guntur, Chittoor and Kadapa of United 

Andhra Pradesh. 

Which of the above statements is/are  

incorrect ? 

 

 II only 

99. సా చి  సరాే క్షణ్ అవారుడలు 2022కి సెంబెంధెంచి 

కిెంది వాటిలో సరైనవి ఏది ? 

I. విశాఖ్పటా ెం మ్మలియన్ స్థప ుస్ సిటీ ేటగిరీ 

కిెంద ‘టాప్ ఇెంపాక్ ే ప్రకియేటర్’ అవారుడను 

పెందిెంది. 

II. ‘సఫాయిమ్మప్రత్ స్తరక్ష్య సహెర్’లో త్తరుపత్త 

మున్ను పల్ కారొు రేష్న్ మొదటి ర్వయ ెంక్ 

సాధెంచిెంది. 

III. 50,000 నుెండి లక్ష జన్నభా ఉనా  పటణేాల 

క్కసెం సౌత్ జోన్లో ఆవిషో్ రణలు మరియు 

ఉత్తమ అభాయ సాలకు సాలూరు అవారుడ 

లభిెంచిెంది. 

IV. ప్పలివెెందులకు 25,000 నుెండి 50,000 

జన్నభా కలిగిన పటణేాలకు సౌత్ జోన్ కిెంద 

ఆవిషో్ రణలు మరియు ఉత్తమ 

అభాయ సాలకు అవారుడ లభిెంచిెంది. 

V. విజయవాడ నగరపాలక సెంసన సా చి  

ర్వజధాన్నగా అవారుడ పెందిెంది. 

 

 I, II, మరియు V 

 

100. కిెంది ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఆెంప్రధప్రపదేశ అధకార భాష్ (సవరణ) చటెేం, 

2022 బిలుును 23 మారిే , 2022న 

ఆెంప్రధప్రపదేశ శాసనసభలో ప్రపటుశపెటేారు. 

II. ఆెంప్రధప్రపదేశలోన్న అన్నా  జ్లు లోు  రెండవ 

అధకారిక భాష్గా ఉరూద  భాష్ 25 ఏప్రపల్, 

2022 నుెండి అమలులోకి వచిే ెంది. 

III. ఉమి డి ఆెంప్రధప్రపదేశలోన్న నెలూు రు, 

అనెంత్ప్పరెం, గుెంూరు, చితూత రు 

మరియు కడపలో ఉరూద  భాష్ ఇపు టిే 

రెండవ అధకార భాష్గా ఉెంది. 

పై స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది త్ప్పు  ? 

 

 II మాప్రత్మే 
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101. Match the following List I with List II with 

regard to Arjuna Awards 2022 : 

 Name of  
Sportsperson 

 Discipline 

a. Sushila Devi i. Shooting 

b. Omprakash 

Mitharwal 

ii. Weightlifting 

c. Vikas Thakur iii. Para Badminton 

d. Tarun Dhillon iv. Deaf Badminton 

e. Jerlin Anika J. v. Judo 

 a–v, b–i, c–ii, d–iii, e–iv 

 

102. Identify the correct statements about the 

Prime Minister’s Development Initiative for 

North East Region (PM-DevINE). 

I. It was announced in the Union Budget 

2022 – 23 to address developmental gaps 

in the North Eastern Region (NER). 

II. PM-DevINE is an addition to the 

quantum of resources available for the 

development of the North Eastern 

Region and will not be a substitute for 

existing Central and State Schemes. 

III. It enables livelihood activities for the 

youth and women of North Eastern 

Region. 

IV. PM-DevINE will fund infrastructure 

convergently, in the spirit of PM Gati 

Shakti. 

 All of the above  

101. అర్ున అవారుడలు 2022కి సెంబెంధెంచి కిెంది 

జాబితా Iన్న జాబితా IIతో సరిపోలే ెండి : 
 సోు ర్ేు  పరు న్  ప్రకమశిక్షణ జరు 

a. శుశీల దేవి i. షూటిెంగ్ 

b. ఓెంప్రపకాష్ 

మ్మథరా్వ ల్ 

ii. వెయిట్ లిఫిెేంగ్ 

c. వికాస్ ఠాకూర్ iii. పార్వ బ్బయ డిి ెంటన్ 

d. త్రుణ్ ధలు న్ iv. చవిటి బ్బయ డిి ెంటన్ 

e. జెరి ున్ అన్నకా J. v. జూో 

 a–v, b–i, c–ii, d–iii, e–iv 

 

102. న్నర్త ఈస్ ే రీజ్యన్ (PM-DevINE) క్కసెం స్తపైమ్స 

మ్మన్నసరే్ు  ెవలప్మెెంట్ ఇన్నషియేటివ్ గురిెంచి 

సరైన స్థస్తటే్మెెంట్ను గురితెంచెండి. 

I. ఈశానయ  ప్రపాెంత్ెం (NER)లో అభివృదిధ 

అెంత్ర్వలను పరిషో్ రిెంచడాన్నకి ఇది 

యూన్నయన్ బెట్్ 2022 – 23లో 

ప్రపకటిెంచబడిెంది. 

II. PM-DevINE అనేది న్నర్త ఈసరే్ా  రీజ్యన్ 

అభివృదిధకి అెందుబ్బటులో ఉనా  వనరుల 

పరిమాణాన్నకి అదనప్ప అెంశెం మరియు ఇది 

ప్రపస్తతత్ెం ఉనా  ేెంప్రద మరియు ర్వస్తష్ ే

పథకాలకు ప్రపతాయ మాా యెం కాదు. 

III. ఇది ఈశానయ  ప్రపాెంత్ెంలోన్న యువత్ 

మరియు మహళలకు జీవనోపాధ 

కారయ కలపాలను అనుమత్తస్తతెంది. 

IV. PM గత్త శకి త స్కఫ రి తతో PM-DevINE మౌలిక 

సదుపాయ్యలకు న్నధులు సమకూరుస్తతెంది. 

 

 పైవనీా  సరైనటు 
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103. Consider the following statements, with 

reference to e-RUPI : 

I. It is a seamless one-time payment 

mechanism. 

II. It is powered by  NPCI (National 

Payments Corporation of India). 

III. It was developed with the support of 

DFS (Department of Financial Services) 

and NHA (National Health Authority). 

IV. It was launched in the year 2020. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 

 I, II and III only 

 

104. Consider the following statements with 

respect to the “Satkosia Tiger Reserve” : 

I. It is a Tiger Reserve located in Odisha. 

II. It comprises two adjoining Sanctuaries 

of Central Odisha, named the Satkosia 

Gorge Sanctuary and the Debrigarh 

Sanctuary. 

III. It is located in the Eastern Ghats where 

Mahanadi river flows through a deep 

gorge. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I and III only 

 

103. e-RUPIకి సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను 

పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది అతుకులు లేన్న వన్-టైమ్స జమెెంట్ 

మెకాన్నజెం. 

II. ఇది NPCI (నేష్నల్ జమెెంట్ు  కారొు రేష్న్ 

ఆఫ్ ఇెండియ్య) దాా ర్వ ఆధారిత్ెం. 

III. ఇది DFS (ఆరి నక స్తవల విభాగెం) మరియు 

NHA (నేష్నల్ హెల్త అథారిటీ) మదదతుతో 

అభివృదిధ చేయబడిెంది. 

IV. ఇది 2020 సెంవత్ు రెంలో 

ప్రపారెంభిెంచబడిెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I, II మరియు III మాప్రత్మే 

 

 

104. ‘‘సతోో సియ్య టైగర్ రిజరా్ ’’ కి సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది ఒడిశాలో ఉనా  టైగర్ రిజర్ా . 

II. ఇది సెంప్రటల్ ఒడిశాలోన్న రెండు ప్రపకో నే 

ఉనా  సతోో సియ్య గార్ ్ అభయ్యరణయ ెం 

మరియు ెప్రబిగర్ అభయ్యరణయ ెం కలిగి ఉెంది. 

III. ఇది తూరుు  కనుమలలో ఉెంది, ఇకో డ 

మహానది నది లోతైన లోయ గుెండా 

ప్రపవహస్తతెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I మరియు III మాప్రత్మే 
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105. Consider the following statements with 

reference to the “Crimson Rose Butterfly” : 

I. It is categorised as ‘Endangered’ as per 

the IUCN Red List. 

II. It is most common in the Himalayan 

regions, like Himachal Pradesh and 

Uttarakhand. 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 

 Neither I nor II 

 

106. Consider the following statements with 

reference to the Prevention of Money 

Laundering Act, 2002 : 

I. The Act empowers authorities like the 

Director to attach property believed to 

be “proceeds of crime”. 

II. Offences under Part A of the Schedule 

deal with trans-border crimes and 

reflect the dedication to tackle money 

laundering across the global boundaries. 

III. The Act and the Rules notified 

thereunder came into force with effect 

from 2005. 

IV. The Act has provided for an Appellate 

Tribunal and Special Court to conduct 

the trial of the offences of money 

laundering. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 

 I, III and IV only 

 

105. ‘‘ప్రకిము న్ రో్ రతాక్కకచిలుక’’ స్కచనతో ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది IUCN రడ్ లిస్ ే ప్రపకారెం 

‘అెంత్రిెంచిపోతునా ’ గా వరీ ుకరిెంచబడిెంది. 

II. హమాచల్ ప్రపదేశ మరియు ఉత్తర్వఖ్ెండ్ 

వెంటి హమాలయ ప్రపాెంతాలలో ఇది 

సరా సాధారణెం. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 I లేదా II కాదు 

 

106. మనీలెండరిెంగ్ న్నరోధక చటెేం, 2002కి 

సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ‘‘నేరప్ప ర్వబడి’’ గా భావిెంచే ఆసితన్న అటాచ్ 

చేయడాన్నకి ైరకరే్ వెంటి అధకారులకు 

చటెేం అధకారెం ఇస్తతెంది. 

II. సరిహదుద నేర్వలకు సెంబెంధెంచిన 

షెడూయ ల్లోన్న పార్ ే A కిెంద నేర్వలు 

మరియు ప్రపపెంచ సరిహదుదలోు  

మనీలెండరిెంగ్ను పరిషో్ రిెంచడాన్నకి 

అెంకిత్భావెం ప్రపత్తబిెంబిస్తతెంది. 

III. చటెేం మరియు అకో డ నోటిఫై చేయబడిన 

న్నయమాలు 2005 నుెండి అమలులోకి 

వచేా యి. 

IV. మనీలెండరిెంగ్ నేర్వల విచారణను 

న్నరా హెంచడాన్నకి అపు లేట్ ప్రటిబ్బయ నల్ 

మరియు ప్రపతేయ క క్కరేు క్కసెం చటెేం 

అెందిెంచిెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I, III మరియు IV మాప్రత్మే 
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107. Consider the following statements with 

reference to Vande Bharat Express : 

I. It is semi-high speed electric multiple 

unit train operated by Indian Railways. 

II. The first Vande Bharat train was 

manufactured by Integral Coach 

Factory, Chennai. 

III. It can achieve maximum speed of  

250 kmph, reducing journey time. 

IV. It was previously known as Train 18. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I, II and IV only 

 

108. Consider the following statements about 

“Vikram-S” : 

I. It is India’s first privately built rocket. 

II. It is a single stage suborbital space 

launch vehicle. 

III. The mission for the rocket launch has 

been named as “Prarambh”, meaning 

beginning. 

IV. It was developed by space tech startup 

Agnikul Cosmos. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I, II and III only 

 

107. వెందే భారత్ ఎక్ు ప్రపెస్కు సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది భారత్తయ రైలాే లు న్నరా హెంచే  

సమీ-హై రు డ్ ఎలస్తకికే్ మలిపే్పల్ యూన్నట్ 

రైలు. 

II. మొదటి వెందే భారత్ రైలును చనాై లోన్న 

ఇెంటిప్రగల్ క్కచ్ ఫాయ కరేీ త్య్యరు చేసిెంది. 

III. ఇది గరిష్ెేంగా 250 kmph టుగాన్నా  

సాధెంచగలదు, ప్రపయ్యణ సమయ్యన్నా  

త్గి ుస్తతెంది. 

IV. దీన్నన్న గత్ెంలో రైలు 18 అన్న పలిచేవారు. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I, II మరియు IV మాప్రత్మే 

 

 

108. “విప్రకమ్స-ఎస్” గురిెంచి ఈ ప్రకిెంది ప్రపకటనలను 

పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది భారత్దేశెం యొకో  మొటమేొదటి 

స్తపైటుట్గా న్నరిి ెంచిన ర్వకెట్. 

II. ఇది సిెంగిల్ స్థస్తే్  సబ్ ఆరిు టల్ స్తు స్ 

లెంచ్ వెహకల్. 

III. ర్వకెట్ ప్రపయోగాన్నకి సెంబెంధెంచిన మ్మష్న్

కు “ప్రపారెంభ్” అెంట్ట ప్రపారెంభెం అన్న జరు 

పెటేారు. 

IV. దీన్నన్న స్తు స్ ట్టక్ స్థసేారపే్ అగిా కుల్ కాసోి స్ 

అభివృదిధ చేసిెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I, II మరియు III మాప్రత్మే 
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109. Consider the following statements about 

“National War Memorial” : 

I. It was inaugurated in 2021. 

II. The eternal flame of Amar Jawan Jyoti 

underneath India Gate was put out and 

merged with another eternal flame at 

the National War Memorial. 

III. It was built to commemorate all the 

soldiers who have laid down their lives 

in the various battles, wars, operations 

and conflicts of Independent India. 

IV. The architecture of the memorial is 

based on four concentric circles. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 II, III and IV only 

 

110. Recently, the Prime Minister of India led  

tributes to freedom fighter Velu Nachiyar on 

her 292nd birth anniversary. 

With reference to Rani Velu Nachiyar, which 

of the following statements is/are correct ? 

I. She was the first queen to wage a war 

against the East India Company. 

II. She formed an alliance with Tipu Sultan 

against the British in 1780. 

Select the correct answer using the code given 

below : 

 I only 

 

109. “నేష్నల్ వార్ మెమోరియల్” గురిెంచిన ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది 2021లో ప్రపారెంభిెంచబడిెంది. 

II. ఇెండియ్య గేట్ కిెంద ఉనా  అమర్ జవాన్ 

జోయ త్త యొకో  శాశా త్మైన జాా ల 

ఆపటుయబడిెంది మరియు నేష్నల్ వార్ 

మెమోరియల్ వదద మరొక శాశా త్మైన 

జాా లతో విలీనెం చేయబడిెంది. 

III. ఇది సా త్ెంప్రత్ భారత్దేశెంలోన్న వివిధ 

యుదాధ లు, యుదాధ లు, కారయ కలపాలు 

మరియు సెంఘరషణలలో త్మ ప్రపాణాలను 

అరిు ెంచిన సైన్నకులెందరి సాి రకార నెం 

న్నరిి ెంచబడిెంది. 

IV. మెమోరియల్ న్నరి్వ ణెం న్నలుగు ేెంప్రదీకృత్ 

వృతాత లపై ఆధారపడి ఉెంటుెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 II, III మరియు IV మాప్రత్మే 

 

110. ఇటీవల, భారత్ ప్రపధాన్న సాా త్ెంప్రత్య  

సమరయోధుర్వలు టులు న్నచియ్యర్ 292వ జయెంత్త 

సెందరభ ెంగా ఆమెకు న్నవాళ్లలరిు ెంచారు.  

ర్వణ టులు న్నచియ్యర్కు సెంబెంధెంచి, కిెంది 

వాటిలో సరైనది ఏది ? 

I. ఈస్ ే ఇెండియ్య కెంపెనీకి వయ త్తరేకెంగా 

యుదధెం చేసిన మొదటి ర్వణ ఆమె. 

II. ఆమె 1780లో ప్రబిటిష్ వారికి వయ త్తరేకెంగా 

టిప్పు  స్తలత న్తో పతుత పెటేుకుెంది. 

దిగువ ఇచేి న క్కడ్న్న ఉపయోగిెంచి సరైన 

సమాధాన్నన్నా  ఎెంచ్చక్కెండి : 

 I మాప్రత్మే 
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111. I2U2 is a new partnership between 

. 

 Israel, India, United Arab Emirates and 

United States of America. 

 

112. Identify the names of Ramon Magsaysay 2022 

Awardees from the following : 

I. Sotheara Chhim 

II. Bernadette J. Madrid 

III. Tan Soo Heong 

IV. Gary Bencheghib 

V. Tadashi Hattori 

 

 I, II, IV and V 

 

113. Consider the following statements with 

reference to Agriculture Orientation Index 

(AOI) : 

I. It is published by The International 

Food Policy Research Institute. 

II. It measures the country’s progress 

towards SDG-2 (End hunger, achieve 

food security and improved nutrition). 

III. It is calculated as the percentage of the 

Government’s expenditure on 

agriculture, divided by the share of 

agriculture in the GDP. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 

 II and III only 

 

111. I2U2 ఎవరవరి మధయ  కొత్త భాగసాా మయ ెం 

 

 ఇప్రజాయెల్, ఇెండియ్య, యునైట్టడ్ అరబ్ 

ఎమ్మరేట్ు  మరియు యునైట్టడ్ స్థస్తటే్ు  ఆఫ్ 

అమెరికా. 

 

112. కిెంది వాటిలో ర్వమన్ మెగసస్త 2022 అవారుడ 

ప్రగహీత్ల జరును గురితెంచెండి : 

I. సోథెర చిమ్స 

II. ెరా్వ ెట్ J. మాప్రడిడ్ 

III. తాన్ స్క హెయోెంగ్ 

IV. గాయ రీ ెెంచగిబ్ 

V. త్దాషి హటేోరి 

 I, II, IV మరియు V 

 

 

113. అప్రగికలే ర్ ఓరియెంట్టష్న్ ఇెంెక్ు  (AOI)కి 

సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను 

పరిగణెంచెండి : 

I. దీన్నన్న ది ఇెంటరేా ష్నల్ ఫుడ్ పాలర 

రీసరే్  ఇన్స్థసిూేయ ట్ ప్రపచ్చరిెంచిెంది. 

II. ఇది SDG-2 (ఆకలిన్న అెంత్ెం చేయెండి, 

ఆహార భప్రదత్ మరియు మెరుగైన పోష్ణను 

సాధెంచడెం) దిశగా దేశెం యొకో  ప్పరోగత్తన్న 

కొలుస్తతెంది. 

III. ఇది వయ వసాయెంపై ప్రపభ్యత్ా  వయ యెం 

శాత్ెంగా లెకిో ెంచబడుతుెంది, GDPలో 

వయ వసాయ వాటాతో భాగిెంచబడుతుెంది. 

పైన ఇచేి న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 

 II మరియు III మాప్రత్మే 
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114. Which of the following statements is correct 

with reference to the Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication 

(SWIFT) ? 

I. SWIFT is a global member-owned 

cooperative that is headquartered in 

Switzerland. 

II. SWIFT was founded in 1991. 

III. SWIFT is a payment network. 

IV. SWIFT has the authority to impose 

sanctions on the banks. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 

 None of the above 

 

115. Consider the following statements with 

reference to China’s Chang’e 5 lunar probe : 

I. It is named after the Chinese Moon 

goddess. 

II. It is China’s first attempt at a  

sample-return mission. 

III. It will be the first probe to bring back 

material from the Moon, since NASA’s 

Luna 24 mission. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 I and II only 

 

114. ససైటీ ఫర్ వరల్డవైడ్ ఇెంటర్బ్బయ ెంక్ ఫైన్నన్నషయల్ 

ట్టలికమూయ న్నేష్న్ (SWIFT)కి సెంబెంధెంచి కిెంది 

స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది సరైనది ? 

I. SWIFT అనేది సిా టర్్వు ెండ్లో ప్రపధాన 

కార్వయ లయ్యన్నా  కలిగి ఉనా  స్థగోుబల్ మెెంబర్ 

య్యజమానయ ెంలోన్న సహకార సెంసన. 

II. SWIFT 1991లో స్థసాన పెంచబడిెంది. 

III. SWIFT అనేది చలిుెంప్ప నెట్వర్ో . 

IV. బ్బయ ెంకులపై ఆెంక్షలు విధెంచే అధకారెం 

SWIFTకి ఉెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 

 పైటువీ కాదు 

 

115. చైన్న యొకో  Chang’e 5 లూన్నర్ ప్రపోబ్కు 

సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I. దీన్నకి చైనీస్ మూెంగోెస్ జరు పెటేారు. 

II. శాెంపల్-రిటర్ా  మ్మష్న్లో చైన్న చేసిన 

మొదటి ప్రపయత్ా ెం ఇది. 

III. NASA యొకో  లూన్న 24 మ్మష్న్ త్రా్వ త్, 

చెంప్రదున్న నుెండి పదార్వనన్నా  త్తరిగి 

త్తస్తకువచేే  మొదటి ప్రపోబ్ ఇది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 I మరియు II మాప్రత్మే 
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116. Consider the following statements with 

reference to  Conference of Parties (COP27) : 

I. COP27 was held in Sharm el-Sheikh, 

Egypt. 

II. COP27 reiterated the goal set by the 

Paris Agreement at COP21 which was to 

keep global warming from rising more 

than 1.5 degrees Celsius from the 2000s. 

III. The previous Conference of Parties 

(COP26) was held in Glasgow, Scotland. 

IV. COP27 reached agreement to provide 

“loss and damage” funding for 

vulnerable countries hit hard by climate 

disasters. 

Which of the statements given above are 

correct ? 

 

 I, III and IV only 

 

117. Consider the following statements with 

reference to  Mangrove Alliance for Climate 

(MAC) : 

I. The launch of Mangrove Alliance for 

Climate (MAC) is spearheaded by 

United Arab Emirates in partnership 

with Indonesia. 

II. Australia, Japan, United States, 

Canada, Sri Lanka and India are 

members of MAC. 

III. It was launched at the Conference of 

Parties (COP27) summit. 

IV. It is an intergovernmental alliance with 

no binding targets. 

Which of the statements given above are 

correct ?  

 

 I, III and IV only 

 

116. కానఫ రన్ు  ఆఫ్ పారీలే (COP27)కి సెంబెంధెంచి 

ప్రకిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను పరిగణెంచెండి : 

I. COP27 ఈజ్పే్పలోన్న ష్ర్ి  ఎల్-షేక్లో 

జరిగిెంది. 

II. COP27, COP21 వదద పారిస్ ఒపు ెందెం 

దాా ర్వ న్నరే దశిెంచబడిన లక్ష్యయ న్నా  

ప్పనరుదాాటిెంచిెంది, ఇది స్థగోుబల్ వారిి ెంగ్ 

2000ల నుెండి 1.5 డిప్రీల సలిు యస్ కెంట్ట 

ఎకుో వ పెరగకుెండా ఉెంచడెం. 

III. పారీలే మునుపటి సమాటుశెం (COP26) 

సాో టాు ెండ్లోన్న స్థగాుసోు లో జరిగిెంది. 

IV. COP27 వాతావరణ వైపరీతాయ ల కారణెంగా 

దెబు త్తనా  దేశాలకు ‘‘నష్ెేం మరియు 

నష్ెేం’’ న్నధులను అెందిెంచడాన్నకి 

ఒపు ెందెం కుదురేు కుెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 

 I, III మరియు IV మాప్రత్మే 

 

117. మాెంప్రగోవ్ అలయన్ు  ఫర్ స్థకె ై ుమేట్ (MAC)కి 

సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను 

పరిగణెంచెండి : 

I. ఇెంోనేషియ్య భాగసాా మయ ెంతో యునైట్టడ్ 

అరబ్ ఎమ్మరేట్ు  నేత్ృతా్ ెంలోన్న మాెంప్రగోవ్ 

అలయన్ు  ఫర్ స్థకె ై ుమేట్ (MAC) ప్రపారెంభెం. 

II. ఆస్తస్తలేియ్య, జపాన్, యునైట్టడ్ స్థస్తటే్ు , 

కెనడా, స్థశీ కాలెంక మరియు భారత్దేశెం MACలో 

సభ్యయ లు. 

III. ఇది కానఫ రన్ు  ఆఫ్ పారీలే (COP27) సమి్మ ట్

లో ప్రపారెంభిెంచబడిెంది. 

IV. ఇది న్నరు ెంధ లక్ష్యయ లు లేన్న అెంత్ర్ ప్రపభ్యత్ా  

కూటమ్మ. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 

 I, III మరియు IV మాప్రత్మే 
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118. Consider the following statements with 

reference to  G20 summit : 

I. The two-day G20 summit was held in 

Bali, Indonesia in 2022. 

II. “Recover Together, Recover Stronger” is 

the theme for India’s G20 presidency. 

III. “One Earth, One Family, One Future” is 

the theme for Indonesia’s G20 

presidency. 

IV. “Data for Development” will be the 

integral part of overall theme of India’s 

G20 presidency. 

Which of the statements given above are 

correct ?  

 

 I and IV only 

 

119. Kiev city is located on which of the following 

rivers ? 

 

 Dnieper  

120. Consider the following statements with 

reference to GloLitter Partnerships Project : 

I. It is an initiative of the United Nations 

Environment Programme (UNEP). 

II. It aims to reduce marine litter, 

especially plastic litter from all the 

sources. 

Which of the statements given above is/are 

correct ?  

  

 Neither I nor II 

118. G20 శిఖ్ర్వప్రగ సమాటుశాన్నకి సెంబెంధెంచి ప్రకిెంది 

ప్రపకటనలను పరిగణెంచెండి : 

I.  రెండు రోజుల G20 శిఖ్ర్వప్రగ సమాటుశెం 

2022లో ఇెంోనేషియ్యలోన్న బ్బలిలో జరిగిెంది. 

II. భారత్దేశెం యొకో  G20 అధయ క్ష పదవికి  

‘‘కలిసి క్కలుక్కెండి, బలెంగా 

ప్పనరుస్థదధరిెంచెండి’’ అనేది ఇత్తవృత్తెం. 

III. ‘‘ఒక భూమ్మ, ఒక కుటుెంబెం, ఒక భవిష్య తుత’’ 

అనేది ఇెంోనేషియ్య G20 అధయ క్ష పదవికి 

సెంబెంధెంచిన థీమ్స. 

IV. ‘‘డేటా ఫర్ ెవలప్మెెంట్’’ అనేది భారత్దేశ 

G20 ప్రపెసిెనీు  యొకో  మొత్తెం థీమ్సలో 

అెంత్ర్వభ గెంగా ఉెంటుెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏవి సరైనవి ? 

 

 I మరియు IV మాప్రత్మే 

 

119. ీవ్ నగరెం  కిెంది వాటిలో ఏ నదిపై ఉెంది ? 

 డా్డ పర్ 

 

120. స్థగోులిటర్ భాగసాా మాయ ల ప్రపాజెక్కేు సెంబెంధెంచి 

ప్రకిెంది స్థస్తటే్మెెంట్లను పరిగణెంచెండి : 

I. ఇది యునైట్టడ్ నేష్న్ు  ఎన్నా ర్వన్మెెంట్ 

ప్రపోప్రగామ్స (UNEP) యొకో  చొరవ. 

II. ఇది సముప్రదప్ప చత్తను, ముఖ్య ెంగా అన్నా  

వనరుల నుెండి స్థపాు సికే్ చత్తను త్గి ుెంచడెం 

లక్షయ ెంగా పెటేుకుెంది. 

పైన ఇచిే న స్థస్తటే్మెెంట్లలో ఏది 

సరైనది/సరైనవి ? 

 

 I కాదు II కాదు  


