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Time: 3 hours
Maximum Marks: 150
_____________________________________________________________________________
Instructions (సూచనలు):
(i)

The question paper has three sections with three questions each. The candidate has to
write answers to three questions with one question compulsorily from each
section. Each question carries 50 marks.
ప్రశ్నప్త్రంలో ప్రతి విభాగంలో మూడు ప్రశ్నలతో మూడు విభాగాలు ఉంటాయి. అభ్యర్థి ప్రతి
విభాగం న ండి తప్పనిసరిగా ఒక ప్ర శ్న చొప్పపన, మూడు ప్ర శ్నలకు జవాబులు వారయాలి. ప్రతి
ప్రశ్నకు 50 మార్కులు ఉంటాయి.

(ii)

Enough space is available in the Answer Sheet for writing all answers. There is no
provision for additional Answer Sheets.
సమాధాన ప్త్రములో అన్నన జవాబులు వారయుటకు త్గథన సి లము కలదు. అదనప్ు సమాధాన
ప్త్రం ఇచ్ుు సదుపాయం లేదు.

(iii)

The candidate has to write his/her answers in the medium chosen by him/her only. If
there is any deviation from paper to paper or part of the paper, the candidature would
become invalid.
అభ్యర్థి అత్ను/ఆమె ఎంచ్ుకునన మాధ్యమంలోనే త్మ జవాబులు వారయవలెను. ఒక
సమాధాన ప్త్రము లేదా ఇంకొక సమాధాన ప్త్రముల మధ్య కానీ లేక ఒకే సమాధాన
ప్త్రములో కానీ ర్ండు వేర్క వేర్క భాషలలో వారసినచో సమాధాన ప్త్రం మూలాయంకనం
చేయబడదు.

(iv)
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Underlining or highlighting or putting special marks in answers would make the
Answer Sheet invalid. Writing in different inks would also make the paper invalid.
Candidates must use either blue or black ink only. Otherwise, the paper will be
treated as invalid.
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జవాబుల క్రంద గీత్ గీసన
ి ా లేక హల
ై ెట్
ై చేసినా లేక ఏదన
ై ా ప్రతేయకమెైన గుర్కు పెటి న
ట ా, సమాధాన
ప్త్రము మూలాయంకనం చేయబడదు. అదే విధ్ముగా జవాబులు వేర్క వేర్క ర్ంగుల సిర్ాతో
కూడా వారయర్ాదు. అభ్యర్కిలు కేవలం నీలి ర్ంగు సిర్ా కానీ నలుప్ు ర్ంగు సిర్ా కానీ
వాడవలెను. లేన్నచో సమాధాన ప్త్రము మూలాయంకనం చేయబడదు.

(v)

Though the paper in English is taken as standard for valuation under normal
circumstances, if necessary, a balanced view would be taken after comparing English
and Telugu versions.
సమాధాన ప్త్రము మూలాయంకనం చేయునప్ుడు సాధార్ణంగా ఆంగల ములోన్న ప్త్రమును
పారమాణికంగా తీసుకుననప్పటటకీ, అవసర్మయినచో ఆంగల ం మర్థయు తలుగులోన్న ప్త్రములను
ప్ర్థశీలించి సంత్ులనాత్మక న్నర్ణ యం తీసుకోబడుత్ుంది.

Section I—50 marks
విభాగం I —50 మార్కులు

a). The Draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification of 2020: An Analysis
(అ). 2020 డారఫ్టి ఎన్నిర్ాన్మంట్ ఇంపాక్టి అసెసెమంట్ (ఈఐఏ) నోటటఫక
ి ేషన్: ఒక విశ్లలషణ
b). Chinese Aggression and India: A Strategic Response
(ఆ). చైనీయుల దూకుడు మర్థయు భార్త్దేశ్ం: ఒక వయయహాత్మక ప్రతిసపందన
c). Measures to Combat Outbreak of Covid 19: The Role of the Government and the Individual
(ఇ). కోవిడ్ 19 వాయపిు న్న ఎదుర్కునడాన్నక్ చ్ర్యలు : ప్రభ్ుత్ిం మర్థయు వయక్ుగత్ పాత్ర
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Section II—50 marks
విభాగం II —50 మార్కులు

a). Should there be Reservation for Women in Politics?
(అ). ర్ాజకీయాలలో మహిళలకు ర్థజర్ేిషను
ల ఉండాలా?
b). Does the Rise or Fall of the Economic Growth Rate Really Make a Difference to the Poorest
of the Poor?
(ఆ). ఆర్థిక వృదిి ర్ేటు ఉతాినం లేదా ప్త్నం కడు పేదవార్థన్న న్నజంగా ప్రభావిత్ం చేసు ుందా?
c). How to Maintain a Proper Balance Between Developmental Activities and Water
Conservation?
(ఇ). అభివృదిి కార్యకలాపాలు మర్థయు నీటట సంర్క్షణ మధ్య సర్న
ై సంత్ులత్ను ఎలా కొనసాగథంచాలి?

Section III—50 marks
విభాగం III —50 మార్కులు

a). The Role of the Youth in Preserving India’s Cultural Heritage
(అ). భార్త్దేశ్ సాంసుృతిక వార్సతాిన్నన ప్ర్థర్క్షంచ్డంలో యువత్ పాత్ర
b). Civic Sense and Public Spaces: An Urgent Need to Behave Responsibly
(ఆ). సివిక్ట సెన్్ అండ్ ప్బ్లలక్ట సేపసెస్(సమాజ చత్
ై నయం మర్థయు ప్రజా సి లాలు): బాధ్యతాయుత్ంగా
ప్రవర్థుంచాలి్న అతాయవశ్యకత్
c). My First Public Speaking Experience
(ఇ). నా మొదటట ప్బ్లలక్ట సపపక్ంగ్ అనుభ్వం
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