GROUP-I SERVICES, Notification No.27/2018
REVISED KEY
PAPER-I (GS/1G/100)

1. Vijnanesvara wrote Mitakshara at the court of the Chalukya emperor
Vikramaditya VI. It was
Law of primogeniture

1. చాళుక్య విక్రమాదిత్యయడు - VI ఆస్థానంలోని విజ్ఞానేశ్వరుడు రచంచన మితాక్షర
ప్మో
రై జ్ెనిచర్ సిదధ ాంత్ం

6. The First Round Table Conference was held at London in 1930 to discuss
Both Future Constitution in India and Dominion status of India
6.మొదటి ర ండ్ టేబుల్ సమావేశ్ం 1930లో లండన్ లో ఏం చర్చంచడానికి ఏరథాటయంది

రెండూ భారతదేశ భవిష్యత్ రాజ్యెంగెం మరియు భారతదేశ రాజయ హో దా

10. Name the Rana of Mewar who employed Baksariya Muslims in his army :
DELETED
10.బసకరీయ ముసలీ ములను త్న స్రనయంలో చేరుచకొనన మేరథవడ్ రథణా :
DELETED
31. Choose the correct answer relating to the Supreme Court of India :
.

3 options are correct i.e : A Supreme Court Judge addresses his resignation
to the Chief Justice of India, All Civil and Judicial authorities in India shall
act in aid of the Supreme Court and The Supreme Court has the autonomy
to make rules for the practice and procedure of court.

31.సరవవననత్ నాయయస్థానం గుర్ంచ సరెైన సమాధానానిన గుర్తంచండి.

మూడు సమాధానాలు: సరవోన్నత నాయయస్ాానాధిపతి తన్ రాజీనామాన్ు హైకోరటు

జడ్జి కి ఇస్ాారట, సరవోన్నత నాయయస్ాానానికి లోబడ్ే దేశెంలోని అనిన సివిల్

జుడ్ీషియల్ అధికారటలు పనిచేస్ా ారట మరియు కోరటుకు తగిన్ రూల్్ న్ు ప్ాాకటుసులన్ు

తయారట చేసే అధికారెం సరవోన్నత నాయయస్ాానానికి ఉెంది

33.Estimates Committee related to which reform to ensure the efficiency of the
following ?
Financial Control reforms

33.ఎసిిమేట్స్ క్మిటీ కిందివథటిలో ఏ సంసకరణను నిరథధర్ంచడానికి
ఆరిాక నియెంతాణ సెంసకరణలు
37.Regarding the Habeas Corpus, choose the wrong answer.
All options are correct

37.హెబస్ కథరాస్ గుర్ంచ సరెైన సమాధానానిన గుర్తంచండి.
All options are correct
38. Regarding the Directive Principle of State Policy, choose the wrong answer.
All options are correct
38.రథష్టి ప
ర థలసలకి సంబంధించన డరరెకివ్ పిిని్పల్ విష్టయంలో త్పపా సమాధానానిన గుర్తంచండి
All options are correct
43. Regarding the Article 15 of the Constitution of India, find the wrong answer.
Article 15 also permits the state to make any special provisions for SC,ST
and socially and economically backward classes of citizen
43.భారత్ రథజ్ఞయంగ ఆర్ిక్ల్ 15 గుర్ంచ త్పపా సమాధానానిన గుర్తంచండి
ఆరిుకల్ 15 రాష్ుెంర లోని ఎస్.సి .ఎస్.టి .మరియు ఆరిాకెంగా ,సమాజీకెంగా వెన్ుక బడ్జన్ తరగతుల వారికి
పాత్ేయక అవకాశాలన్ు కల్పెంచడ్ానికి అన్ుమతిసుాెంది

44. Which of the following are not the federal features of the Indian Constitution.
Rigid Constitution

44.కిరంది వథటిలో భారత్ రథజ్యంగ ఫ్డరల్ లక్షణాలు కథనివి ఏది?

ధృడమైన్ రాజ్యెంగెం

45. What option does the government exercise and legislators have when they
do not like a decision made by the Supreme Court ?
DELETED
45.సరవవననత్ నాయయస్థానం ఇచచన తీరుా త్మక్ు అమోద యోగయం కథనపపాడు పిభుతావనికి గథని
నాయయవేత్తలక్ు గథని ఉనన అవకథశ్ం ఏమిటి?

DELETED

51. A sitting of the Parliament can be terminated by adjournment, prorogation
or dissolution. In this regard choose the correct answer.
Both Answers: dissolution ends all business including bills and motions
before Lok Sabha and Adjournment sine die means terminating a
sitting for an indefinite period.
51.ఒక్ పథర్లమంట్స క్ూడినపపడు రదుు చేయాలనుకొంటే వథయదా ,పర ి రవగేష్టన్ ,రదుులు చేయవచుచ .ఈ
విష్టయంలో సరెైన సమాధానం గుర్తంచండి.

రెండూ లోక్ సభ లోని అనిన బిలుులు మోష్న్ుు అన్నన రద్ుువలు అెంతమౌత్ాయి.

మరియు వాయిదా సన్
ై డ్ై అెంటే నియమితెం కాని సమయెంలో ఒక సిటెంగ్
ిు న్ు రద్ుు

చేయబడుతుెంది.
59.

Due to the existence of which article, the State cannot interfere and
dispossess a person’s property except in accordance with the procedure
established by law ?
DELETED

59.ఇనానళుుఏ ఆర్ిక్ల్ ఉండటం వలీ ,రథష్టి ంర ఒక్ చటాినికి సంబంధిసతత త్పా ఒక్ వయకిత యొక్క ఆసిత విష్టయంలో
త్లదూరచ రథదు

DELETED
73.According to the NSSO 68th round, what is the rate of unemployment in India
based on usual status unemployment method?
DELETED
73.ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఓ.68 వ వరత లం పికథరం స్థధారణ నిరుదయ యగ సిాతిని అనుసర్ంచ భారత్దేశ్ నిరుదయ యగ సమసయ
ఎంత్?

DELETED
74. In India, in which year was the “Special Economic Zone” policy announced ?

Both 2000 and 2006
74.“పితేయక్ ఆర్ాక్ జ్ోన్ ”పథలసల భారత్దేశ్ంలో ఏ సంవత్్రం పివేశ్ప్టిబడింది?

Both 2000 and 2006
81.During which period did India have continuous current account surplus ?
DELETED
81.భారత్దేశ్ంలో ఏ సంవత్్రథలలో నిరథటంక్ అధిక్ విదుయత్ సరఫరథ జ్ర్గ్ంది?
DELETED

90.Which district in Andhra Pradesh has the largest area under food crops ?
West Godavari
90.ఆంధ్ిపద
ి ేశ్ లోని ఏ జిలాీ ఆహార ఉత్ాత్య
త లక్ు అత్యధిక్ సా లం క్లది?

పశ్చిమగవదావరి

97. Consider the following two statements and choose the appropriate answer :
A.

Gorges
V- shaped valleys

and

Canyons

B.

Gorges are the extended forms of Canyons.

represent

Statement A is correct and B is wrong.
97.క్రింది రెండు పిక్టనలు చూసి త్గ్న సమాధానం ఎంచుక ండి :
A.
B.

గథరెెస్, కథనియన్్ వి ఆకథరం గల లోయలను తలుపపతాయ

కథనియన్్ యొక్క వివరణాత్మక్ సా లం గథరెెస్

Statement A is correct and B is wrong.
99.Which of the following statement/s rightly explain/s about tropopause ?
(i)

Seasonal variation occurs in the height of tropopause.

(ii)

It is the transition zone between troposphere and stratosphere.

(iii) It lies below the stratosphere

Statement ii & iii are correct and I is wrong.

99.క్రంది వథటిలీ ో ఏ పిక్టన/లు సర్గా థ టరిపర పథస్ గుర్ంచ వివర్సత ుంది/ వివర్స్త థయ
(i)
(ii)

టరిపర పథస్ ఎత్య
త లో ఋత్యవపలలో ఏరాడే మారుా.

టరిపర పథస్, స్థిరటరపథస్ ల మధ్య టాిని్ష్టన్ జ్ోన్.

(iii) అది

స్థిరటరపథస్ క్ు కింద ఉంట ంది.

Statement ii & iii are correct and I is wrong.
117. Which of the following groups of countries is arranged in descending order
of area ?
Russia, Canada, U.S.A, China

117.విసలత రణత్లో క్రింది పటిిక్లో ఏ రథజ్ఞయలు అవరవహణక్రమంలో ఉనానయ ?
రష్ాయ, కన్డ్ా, యు.ఎస్.ఏ., చైనా

