
NOTIFICATION NO.13/2018, DATE.21/12/2018 - PANCHAYAT SECRETARY 

(GRADE - IV) IN A.P. PANCHAYAT RAJ SUBORDINATE SERVICE (GENERAL 

RECRUITMENT-GROUP-III SERVICES) 

 

SCREENING TEST 

 

INITIAL KEY 

 

PART-A 

 

1.Who holds the post of Director, Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear 

(GAIN) initiative USA? 

Rita Baranwal 

 

1.గేట్ వే ఫర్ ఆక్స లరేటెడ్ ఇనొ్న వేషన్ ఇన్ న్యూ క్లయిర్  (GAIN) ఇనిషియేటివ్ 

యు.ఎస్.ఏ. కు నిరేశేకులెవరు?  

రీతా బరన్వా ల్  

 2.Sunderban in Hooghly delta is known for- 

Mangroves 

 

2. హూ గ్ల ిలోని సుందర్ బన్  దీనిక్ల ప్రసిద్ధ ిచుంద్ధనద్ధ?  

  మామిడి తోటలు 

 3.In which district of Andhra Pradesh, ISRO Satish Dhawan Space Centre is located 

? 

 Nellore 

 

3. ఆుంప్రప్రదేశ్ లోని ఏ జిలి్లలో ఐ ఎస్ ఆర్ ఓ సతీష్ రవన్ సే్ప స్ సుంటర్ ఉుంద్ధ?  

  నెలి్లరు 

 4.ICT stands for: 

         Information and communication technology 

 

4.  ఐ సి టి అుంటే ఏమిటి? 

       ఇనఫ రేే షన్ అుండ్ క్మ్యూ నికేషన్ టెక్నొ లజీ  

5..Which is the state animal declared by Andhra Pradesh Government four years 

after bifurcation of undivided Andhra Pradesh in 2014? 

Black-buck 

 

5. విభజన అయిన న్వలుగేళ్ళ  తరా్వ త ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం 2014 లో తమ ర్వష్టషర 

జుంతువుగా దేనిొ  ప్రక్టిుంచుంద్ధ? 

  క్ృషణజిుంక్ 

 

6.Which of the following is not a water borne disease? 

Dengue 

6. క్లుంద్ధవాటిలో ఏద్ధ నీటివల ివచే్చ  జబ్బు  క్నదు?  

డుంగు  



 

7. Who among the following is considered as the 'father of artificial intelligence'? 

John McCarthy 

 

7. క్లుంద్ధవారిలో ఎవరు “ క్ృప్ిమ గ్ నాన్వనిక్ల తుంప్డి” గా పిలవబడుతున్వొ రు?  

   ాన్ మెక్ క్నథీ 

 

  8.Which of the following is the highest peak of Satpura Range? 

 

  Dhupgarh 

 

8. సాత్పే ర్వ రరా తాలలో  క్లుంద్ధ వాటిలో ఎత్తనైద్ధ ఏద్ధ?  

        ధూప్ ఘడ్ 

 9.The Andman And Nicobar Islands, are the submerged parts of mountain range are 

called: 

Arakanyoma 

 

9. అుండమాన్, నికోబార్ దీవులు, మునిగి పోయిన ఏ రరా తపు రరిధిలోవి? 

              అరక్న్ యోమా 

10.Garo hills are a part of which among the following states of India? 

Meghalaya 

 

10.గారొ కుండల సమీరుంలో భారతదేశుంలోని ఏ ర్వష్టషరముుంద్ధ? 

   మేఘాలయ 

 

11.In terms of area, Andhra Pradesh is the. ……..largest state of India. 

   8th 

11. గ్సలల విస్తరై ణతలో ఆుంప్రప్రదేశ్ ద్ధ ఎనొ్న  గ్సాల నుం? 

 8వ 

 12.On which river was Pulichintala project constructed? 

 

River Krishna 

 

12. పులిచుంతల ప్పోజెక్ ర ఏనద్ధ మీద నిరేి ుంచబడిుంద్ధ?  

  క్ృష్ణణనద్ధ 

13.How many OIL refineries are there in Andhra Pradesh? 

2 

 

13. ఆుంప్రప్రదేశ్ లో ఎనొి  OIL రిఫైనరీలు ఉన్వొ యి? 

       2 

 

14.When do we celebrate the International day for Eradication of Poverty? 

  17 October 

 

14. పేదరిక్ నిర్మే లన ద్ధన్వనిొ  మనుం ఏ రోజు జరుపుకుంటున్వొ ుం?  



 17 అకోరబరు 

 

15.Nuclear explosive devices were tested in India at- 

        Pokhran 

 

15. న్యూ క్లయిర్ పేలుడు ప్దవాూ లు భారతదేశుంలో ఎక్క డ రరీక్షుంరబడుతాయి? 

         పొఖరన్ 

 16..What does PPTP stand for? 

 

        Point to point tunneling protocol 

 

16. పి పి టి పి అుంటే ఏమిటి?  

 పాయిుంట్ టు పాయిుంట్ టనొ లిుంగ్  ప్పోటోక్నల్ 

  

17.  How many years of work experience in high court is required to become the 

Chief      Justice of Supreme Court? 

           10 years     

              

17.  ఉనొ తన్వూ యసాల నుంలో ఎనిొ  సుంవతస ర్వల అనుభవుం ఉుంటే  అతుూ నొ త 

న్వూ యసాలన్వనిక్ల ప్రథాన న్వూ యమ్యరి ైక్నవచ్చే ?  

           10సుంవతస ర్వలు     

 

 

 18.When did Vasco da Gama discover the sea route from Europe      

      to India? 

        1498 

 

18. వాస్కక డిగామా  యూరోప్ నుుంచ ఇుండియాకు సముప్దమారా్వనొి  ఎపుే డు 

క్నుగొనొ్వ డు?  

 1498 

 

19.In 1953 under whose chairmanship was the first OBC commission formed? 

         Kaka Kalelkar 

 

19. 1953 లో ఓ బి సి క్మీషన్  మొదట ఎవరి నేతృతా ుంలో ప్పారుంభముంద్ధ? 

 క్నక్న క్నలేలక ర్ 

 20.Which country’s airline introduced world’s first single use plastic free passenger 

flight? 

           Portugal 

 

20. ఏ దేశ విమానయానుంలో ఒక్సారి వాడి పారేస్ప గ్పిాసిరక్ ను కూడా తొలగిుంచ గ్పిాసిరక్ లేని 

ప్రయాణీకుల విమానుంగా చ్చసిుంద్ధ? 

 పోరేు గల్ 

 

 21.Which Act divided legislative powers between the Centre and Provinces ? 



    The Government of India Act 1935 

 

 

 

21. కేుంప్ానిక్ల, ర్వష్టష్ణరలకు ఉనొ  శాసన్వధిక్నర్వనిొ ఏ ఆక్ ర  విభజిసైుంద్ధ?   

      భారతదేశప్రభుతా  ఆక్ ర 1935 

  22.India’s golden triangle is a tourist circuit which does not connect  the city of 

          Lucknow 

 

22. భారతదేశ “బుంగారు ప్ికోణుం’ రర్వూ టక్ కేుంప్దుం ఏ నగరుంతో సుంబుంరుం లేనిద్ధ? 

        లకోొ  

23.What is the main objective of Vanbandhu Kalyan Yojana? 

 

Welfare of tribals 

 

23. వనబుంధు క్ల్లూ ణ్ యోజన ప్రథాన లక్ష్ూ ుం ఏుంటి? 

         గిరిజనుల సుంరక్ష్ణ 

 

24.How many Assembly Constituencies are there in Andhra Pradesh? 

175 

 

24. ఆుంప్రప్రదేశ్ లో ఎనొి  అసుంబ్ల ినియోజక్ వరా్వలునొ్వ యి? 

                   175 

 

 25.The economy of Andhra Pradesh is basically an economy of  

          Agriculture Sector 

 

25. ఆుంప్రప్రదేశ్ ఆరి లక్రరుంగా  ప్రథానుంగా దేని మీడ ఆధారరడడద్ధ? 

         వూ వసాయ రుంగుం 

 26.Remote sensing includes gathering of 

          Images 

 

26. రిమోట్ సనిస ుంగ్ అనేద్ధ వీటి సమ్యహానిొ  క్లిగి ఉుంటుుంద్ధ: 

 చప్తాలు 

  

27.Which Article is related with “Abolition of Untouchability”? 

         Article 17 

 

27. “అసే ృసూ త నిరే్మ లన” అనొ ద్ధ ఏ ఆరి రక్ల్ కు సుంబుంధిుంచనద్ధ? 

 ఆరి రక్ల్ 17 

28. The platform that has been set up by the Ministry of Women and Child 

Development, Government of India under RashtriyaMahilaKosh (RMK) is: 

 

Mahila e-haat 

 



28. భారతదేశష్టస్త ైశిశు సుంక్షేమ ముంప్ితా శాఖ,  ర్వష్టరరయ మహిళ్ కోశ్ (ఆర్ ఎమ్ కె) 

పేరిట ఏరే్వ టు చ్చసిన వేద్ధక్: 

 మహిళ్ ఇ-హాత్ 

 

29. Which flagship scheme of the state of  Telangana provides financial assistance to 

BPL families to meet the catastrophic health needs? 

 

Aarogyasri 

 

29. త్లుంగాణా లోని ఏ  ప్రథాన రథక్ుం  అక్క డి, బి పి ఎల్ కుటుుంబాలకు విరతైులో 

ఆరోగాూ వసర్వలకు ఉరయోగరడుతోుంద్ధ?  

      ఆరోగూ శ్ర ీ

30.Who is the chairman of NDMA (National Disaster Management Authority)? 

            The Prime Minister of India 

 

30. ఎన్ డి ఎమ్ ఏ ( నేషనల్ డిసాసరర్ మేనేజ్ మెుంట్ అథారిటి)చైరే న్ ఎవరు? 

       ప్రథానముంప్ి 

   

31. The unique public private partnership program, by Andhra Pradesh Government 

which gives citizens an opportunity to interact with the government without coming to 

any government office is  

 

              Prajavani(AP) 

 

31. ఏ ప్రభుతా క్నర్వూ లయానికీ వెళ్ళ కుుండా  ప్రభుతా ుంతో సుంక్ర షణకు,  ఆుంప్రప్రదేశ్ 

ప్రభుతా ుం తనప్రజలకు,  ఒక్ ప్రత్యూ క్ రబికి్, ష్టైవేటు రుంగాలు క్లిసిన,  అవక్నశుం 

క్లిే ుంచుంద్ధ. అద్ధ.... 

  ప్రావాణి (ఆుం.ప్ర.) 

32.The book “Runs'n Ruins” is written by: 

       Sunil Gavaskar 

 

32. “రన్స  అుండ్ ర్మయిన్స ” పుసకై్ రచయిత... 

 సనీల్ గవసక ర్ 

33. Which among the following is not the major bathing date during the Kumbh? 

 

None of the above 

 

33. క్లుంద్ధ వాటిలో ఏద్ధ కుుంభమేళ్ క్నలుంలో సొా న్వనిక్ల ముఖూ ుం క్నదు?  

 ైవేవీ క్నవు 

 

34.When did the Nizam Government lift the ban on Hyderabad state congress? 

1946 

 

34. హైదర్వబాదు క్నుంప్గస్ మీద నిాుం ప్రభుతా ుం ఎపుే డు నిషేధానిొ  ఎివైేసినద్ధ.. 

 1946   



35.The total number of "Fundamental Duties" mentioned in the constitution is: 

11 

35. “ ర్వాూ ుంగుంలో పేరొక నొ  మొతుైం మౌిక్  విధులు : 

       11 

36.Respect for the National Flag and National Anthem is: 

             Fundamental duty of every citizen 

 

36. దేశ్రయ జెుండాకు, లతానిక్ల గౌరవుం ఇవా టుం : 

 ప్రి పౌరుడి ప్పాథమిక్ విధి 

 

 

37.The National Judicial Appointments Commission has been declared 

unconstitutional by: 

 

        The Supreme Court of India 

 

37. దేశ్రయ న్వూ య అపాయిుంటేె ుంట ిక్మీషన్ ర్వ ూా ుంగబదమిుంద్ధ క్నదని 

నిరి్వరిుంచుంద్ధ: 

 అతుూ నొ త న్వూ యసాల నుం 

38.Which of the following countries is represented by AU as its   domain name? 

  Australia 

 

38.  క్లుంద్ధ దేశాలలో  ఏద్ధ ఏ యు  అనే డొమన్ పేరుతో పిలవబడుతోుంద్ధ? 

               ఆష్టస్పరలియా 

 

.39. What is the full form of USB as used in computer related activities? 

Universal Serial Bus 

 

39. క్ుంప్యూ టర్ రరిభాషలో  యు ఎస్ బి యొక్క  వివరణ ఏుంటి? 

  యూనివరస ల్ స్తరియల్ బస్ 

 

40.Which among the following is not a tribe of Andhra Pradesh? 

             Asur 

 

40. క్లుంద్ధ వారిలో ఎవరు ఆుంప్రప్రదేశ్ గిరిజనులు క్నరు? 

 అసర్   

 

41.Which type of soil dominates Andhra Pradesh? 

Red soil 

 

41.  ఆుంప్రప్రదేశ్ లో ఏ విరమన మటిర అధిక్ుం? 

 ఎఱ్ఱమటిర 

 

42.Which country has won eight Women’s Hockey World Cup Titles? 

Netherlands 



 

42. ఏ దేశుం ఎనిమిదవ ష్టస్తలై హాకీ వర్ ి్  క్పేు ను గెలుచ్చకుంద్ధ? 

 నెదర్ ల్లుండ్స  

 

43.Siddaganga Matt is situated in: 

Karnataka 

 

43. సిదగిుంగ మఠుం ఎక్క డ ఉుండి? 

 క్ర్వణటక్ 

 44.Pravasi Bharatiya Sammelan of the year 2019 was held at: 

Varanasi 

 

44.2019 లో ప్రవాస్త భారతీయ సమేే ళ్న్ ఎక్క డ నిరా హిుంచబడిుంద్ధ? 

 వారణాసి 

45.Which of the following cricketer was awarded man of the series in Australia vs 

India ODI concluded in Jan 2019? 

M.S.Dhoni 

 

45. భారత- ఆష్టస్పరలియా ఓ డి ఐ జనవరి 2019లో  క్లుంద్ధ ప్క్లకెటుర వీరులిో మాన్ ఆఫ్ ద్ధ  

సిరీస్ గా  ఎవరు నిలిచారు? 

 ఎమ్.ఎస్. ధోనీ 

  

46.  As per 2011 Census, the literacy rate of India in percentage was: 

 

      74.04% 

 

46. 2011 జన్వభా లెక్క ల ప్రక్నరుం, భారతదేశ అక్ష్ర్వసూ తాశాతుం ఎుంత?   

         74.04% 

  

47.  National Income in India is computed by the 

      CSO      

 

47. భారతదేశ్  ఆాయుం  క్ుంప్యూ ట్ చ్చయబడుతోుంద్ధ   

     సి ఎస్ ఓ 

48.  Reserve Bank Staff College is situated at: 

       Chennai  

48.  రిసర్ా  బాూ ుంక్ గ్సార ఫ్ క్నలేజీ ఎక్క డ ఉుంద్ధ? 

        చన్నొ     

49. “Dunkel Draft” is concerned with: 

           

   Trade    

  

49. “డుంక్ల్ ప్డాఫ్ర” అనేద్ధ దేనిక్ల సుంబుంధీమిే నద్ధ? 

     వాూ పారుం 

50. Which of the following is not a member of ASEAN? 



       India 

 

50.క్లుంద్ధ దేశాలలో ఏ ఎస్ ఇ ఏ ఎన్ సభుూ లు క్ననిదేద్ధ? 

    ఇుండియా     

51. World Population Day is celebrated on: 

  

     11th July 

51. ప్రరుంచ జన్వభా ద్ధన్నతస వుం ఏ రోజున జరుగుతుుంద్ధ? 

    11జూలై 

 

52. The chairman of the 14th Finance Commission was: 

     Y. V. Reddy     

      

52. 14 ఫైన్వన్స  క్మీషన్ యొక్క  చైరే్మ న్ ఎవరు? 

 వై.వి ర్మడిడ 

 

53. “Kalpasutra” is a text related to: 

  

     Jainism   

     

53. “క్లే సూప్త”  అనే ప్గుంథుం దేనిక్ల సుంబుంధిుంచుంద్ధ? 

జైనుం 

54.  Andhra Pradesh came into existence in : 

  

1956   

 

 

54. ఆుంప్రప్రదేశ్ అవతరణ జరిగిుంద్ధ 

 1956   

  

55. Under the 31st Constitutional Amendment Act the number of parliamentary seats 

were 

Increased to : 

  

        545    

 

55. 31వ ర్వ ూా ుంగ సవరణ ఆక్ ర పారిమిెుంట్ మెుంబర ిస్తటిు ఎనిొ గా పుంచబడాడయి?   

         545    

 

56. Which of the following is a non metal that remains liquid at room temperature? 

            Bromine 

 

56.  క్లుంద్ధ వాటిలో లోహుం క్ననిద్ధ గద్ధ వాతావరణుంలో ప్దవర్మరుంలో ఉుండేద్ధ ఏద్ధ?  

 ప్ోమన్ 

 

57. Which of the following  social reformers mainly advocated for widow remarriage? 



      

       Ishwar Chandra Vidyasagar    

 

57. విరవా వివాహానిొ  అధిక్ుంగా ప్పోతస హిుంచన సుంఘ సుంసక రణ వాద్ధ ఎవరు? 

       ఈశా ర చుంప్ద వి ూా సాగర్  

 

58. The only session of Indian National Congress which was presided by Mahatma 

Gandhi was held at: 

     

 Belgaum    

 

58. మహాతాే గాుంధీ గారు ప్పసిడుంటుగావూ వహరిుంచన ఏకైక్ ఇుండియన్ నేషనల్ 

క్నుంప్గెస్ ఎక్క డ జరిగిుంద్ధ? 

బెలగాుం 

59. Who among the following was the leader of Mahagujrat Movement? 

        Indulal Yagnik 

 

59. మహాగుజర్వత్  ఉదూ మానిక్ల న్వయకుడవరు? 

      ఇుందుల్లల్ యాజినాక్   

 

60. If wall is called window, window is called door, door is called floor, floor is called 

roof and roof is called ventilator, what will a person stand on? 

    

          Roof  

 

60. గోడ క్లటికీ అని పిలవబడిత్య, క్లటికీ  తలుపు అని పిలవబడిత్య, తలుపు నేల 

అనిపిలవబడిత్య,  నేల క్పుే  అని పిలవబడిత్య, క్పుే  వెుంటిలేటర్ అనిపిలవబడిత్య, 

మనిషి ఏమని పిలవబడతాడు? 

          క్పుే  

 

61.  Rearrange the letters given below to form a meaningful word and select from the 

given alternatives the word which is almost opposite in meaning to the word so 

formed: 

    RBANOEHCER 

        

         Liking  

 

61. క్లుంద ఇవా బడిన ఆుంగిాక్ష్ర్వలను ఒక్ అరలవుంతమన రదుంగా అమరేి  క్లుంద ఇచే న 

రాలలో ానిక్ల  వూ ిరేక్ రానిొ  గురిుైంచుండి 

RBANOEHCER 

              Liking  

 

62. If the letters in PRABHA are coded as 275965 and TILAK are coded as 38451, 

how will BHARATI be coded? 

     

  9657538 



 

62. క్లుంద్ధ ఆుంగిాక్ష్ర్వలకు  సబుంధిుంచన గురైులుగా ఆయా అుంకెలను తీసకని చవరి 

రానిొ  త్లియచ్చయుండి? 

PRABHA=275965 

TILAK= 38451 

BHARATI =? 

     9657538 

 

63. Find the missing number in the series: 

     4, 7, 13, 25, ? 

 

    49 

63. లేని సుంఖూ ను క్నుగొనుండి:  

      4, 7, 13, 25, ? 

            49 

64. Match the following: 

a) 4                    i) 343 

b) 7                   ii) 729 

c) 8                  iii) 64 

d) 9                  iv) 512 

a-iii, b-i, c-iv, d-ii 

64. క్లుంద్ధ వాటిని జతరరచుండి:  

a) 4                   i) 343 

b) 7                   ii) 729 

c) 8                  iii) 64 

d) 9                  iv) 512 

 a-iii, b-i, c-iv, d-ii 

65. In a row of forty children P is thirteenth from the left end and Q is the ninth from 

the right end. How many children are there between P and R if R is fourth to the left 

of Q? 

14 

65. 40 ముంద్ధ పిలలిునొ  వరసలో ఎడమనుుంచ P13 వద్ధ, Q కుడి నుుంచ 9వద్ధ. R,Qకు 

ఎడమనుుంచ 4వద్ధ అయిత్య  P ,R ల మరూ  ఎుంత ముంద్ధ ఉన్వొ రు? 

  14 

66. P is the brother of Q and R. S is R’s mother. T is P’s father. Which of the 

following statements cannot be definitely true? 



 

Q is T’s son 

66. Q, R లకుP స్కదరుడు. .S, R కు తలి.ిT, P క్ల తుంప్డి. క్లుంద్ధ వాటిలిో ఏ సమాధానుం 

నిజుంక్నదు? 

 Q, T కు కడుకు 

 

67. The Residual Andhra Pradesh will have a substantial resource gap to finance its 

expenditure  

       due to 

                

       Section 46(1) of the Act                                              

  67. అవశేష ఆుంప్రప్రదేశ్ తన ఖరుే లమీద గణనీయమన వనరుల ఖాళీలను ఏ చటరుం 

వల ిఎదురొక ుంటుుంద్ధ? 

         సక్ష్న్ 46(1) ఆఫ్ ద్ధ ఆక్ ర                                                  

68. The Provisions of AP Reorganization Act Provides apportionment of liabilities on 

the basis Of 

 

            Population Ratio                  

68. ఆుంప్రప్రదేశ్ పునరొి రే్వ ణ చటరుంలో నియామక్నల బారూ తలకు ఆధారమయేూ ద్ధ  

ఏద్ధ? 

             జన్వభా నిషే ి ై      

 

69. .  In AP Reorganisation Act, the right to recover arrears of the tax or duty on 

property to the successor state is as per the 

 

          Section 50 of the Act 

  69. ఆుంప్రప్రదేశ్ పునరొి రే్వ ణ చటరుంలో విడివడిన ఆుంప్రప్రదేశ్, త్లుంగాణాలు  

రనొు ల వసూలు, ఆసైలై రనొు లు ఏ చట్టర ల ఆధారుంగా చ్చయాలి? 

          సక్ష్న్ 50 ఆఫ్ ద్ధ ఆక్ ర 

 

70. The newly formed Andhra Pradesh has to depend mainly on resources like 

       

     Off shore resources    

 

70. న్యతన ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రధానుంగా ఈ వనరులై ఆధారరడవలసి ఉుంద్ధ.... 

            తీర వనరులు          

 

71. Hyderabad being a Common capital for both the States, its revenues shall be  

         Given to Telangana    

           

71. హైదర్వబాదు  ర్ముండు ర్వష్టష్ణరలకు ఉమే డి ర్వజధాని క్నుక్, ఆాయానిొ  

పొుందవలసిుంద్ధ    

  త్లుంగాణ     

          



72.  Under which section of the A P Re organization Act, did the Central government 

provides Special financial support for the creation of essential facilities. 

              

Section 95 

 

 72. కేుంప్దప్రభుతా ుం ఆుం.ప్ర. కు చుంద్ధన విభజన చట్టర లలో దేని ఆధారుంగా 

ముఖూ మన సౌక్ర్వూ లు క్లిే ుంచ్చకనేుందుకు ఆరి లక్ సహాయానొి  అుంద్ధసైుంద్ధ. 

             

               సక్ష్న్ 95 

73. New projects on water resources of Godavari or Krishna will be initiated only after 

obtaining sanction from  the 

 

            Apex Council   

 

73. గోావరినద్ధ క్ృష్ణణనద్ధల ై నీటివనరులకు కత ైప్పోజెకురల కోసుం అనుమి  

    అపక్స  కౌనిస ల్     

 

74.  Fathom is the unit of 

 
Depth 

 

74. ఫాతమ్ దీని క్ల సుంబుంధిుంచన యూనిటిు...... 

 లోతు 
 

75.  In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes, 20% 

of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the number of valid 

votes that the other candidate got, was: 

        2700 

75.  ఒక్ ఇదరేి మరూ  ఎలక్ష్న్ జరిగిుంద్ధ. ఒక్ వూ క్లకై్ల 55% వాలీడ్ ఓటిు రడాడయి, 20% ఇన్ 

వాలీడ్ ఓటిు రడాడయి. మొతుైం వాలీడ్ ఓట ిసుంఖూ  7500 అయిత్య, ఆ ర్ముండవ వూ క్లకై్ల రడడ 

వాలీడ్ ఓటిు ఎనిొ ? 

     2700 

PART-B 

 

 

76. Which Constitutional Article supported the establishment of Panchayat Raj System? 

 

Article 40 

 

76. రుంచాయతీ ర్వజ్ వూ వసలను ఏరే్వ టు చ్చయుటకు మదతేునిచే న ర్వజూ ుంగ అధిక్రణ ఏద్ధ? 

ఆరి రక్ల్ 40 

 

 



77. Define Democratic Governance? 

 

Participation of Public in Power 

 

77. ప్రాసాా మిక్ రరిపాలన అుంటే...... 

అధిక్నరుంలో ప్రజలు పాలురుంచ్చకోవడుం 

 

78. The main objective behind establishment of Panchayat Raj Institutions is   

Social Justice, Economic Empowerment 

    78.రుంచాయతీ ర్వజ్ సుంసలల ఏరే్వ టు వెనుక్ ఉనొ  ముఖూ  ఉదేేశూ ుం ఏమిటి? 

సామాజిక్ న్వూ యుం, ఆరికి్ సాధిక్నరత 

79. Which Committee recommended Constitutional Status to the Panchayats? 

L. M. Singhvi Committee 

 

79 .రుంచాయతీలకు ర్వాూ ుంగ హోాకు సిఫారస చ్చసిన క్మిటీ ఏద్ధ? 

ఎల్. ఎుం. సిుంఘా్వ  క్మిటీ 

80. Which was not a reason for the decline of Panchayat Raj Institutions between 1960 -70? 

 

Absence of the literates in the villages 

80 .1960 – 70 దశక్నల మరూ  రుంచాయతీ ర్వజ్ సుంసలల క్షీణతకు క్నరణుం క్ననిదేద్ధ? 

ప్గామాలలో అక్ష్ర్వసూ లు లేక్పోవడుం 

 

81. The major change that occurred in the Panchayat Raj System after 73rd constitutional 

amendment is/was 

 

Uniform system 

 

81 .73వ ర్వ ూా ుంగ సవరణ దేశ రుంచాయతీ ర్వజ్ వూ వసలలో ప్రముఖుంగా తీసకు వచే న మారుే  

ఏద్ధ? 

ఏక్ర్మర వూ వసల 

82. What is the main objective of the PESA Act? 

 

All the above 

 

82. పసా చటరుం యొక్క  ముఖూ  ఉదేేశూ ుం ఏమిటి? 

ైవనీొ  

 

83. Which committee recommended for the representation of SC/ ST and Women in 

Standing Committees? 

 

JalagamVengala Rao Committee 

 

83. ఎస్.సి/ఎస్.టి మరియు మహిళ్లకు కో-ఆరషన్ ాా ర్వ గ్సార ుండిుంగ్ క్మిటీలలో ప్పాినిరూ ుం 

క్లిే ుంచ్చటకు సిఫారస చ్చసిన క్మిటీ ఏద్ధ? 

జలగుం వెుంగళ్ర్వవు క్మిటీ 



 

84. Which round of the elections are going to be held for Panchayat Raj Institutions in AP? 

 

5th Round 

 

84 .ఆుంప్రప్రదేశ్ లో రుంచాయతీ ర్వజ్ సుంసలలకు ప్రసైతుం ఎనొ్న  విడత ఎనొి క్లు 

జరగవలసియుుంద్ధ? 

5వ విడత 

85. What is the weightage given to the autonomy of the Panchayat Raj Institutions in the 

Devolution Index? 

        15% 

85 .వికేుంప్దీక్రణ కరకు అభివృద్ధ ిచ్చయబడిన సూచీ నుందలి పార్వమితులలో రుంచాయతీ ర్వజ్ 

సుంసలల సా యుం ప్రిరికై్ల ఇచ్చే  వెయిటేజీ ఎుంత? 

15% 

 

86. Who has the power to ban sewerage flow on to the public roads and to improve the 

sanitary conditions in any area of the village? 

 

Gram Panchayat 

 

86 .రబికి్ రోడ ిైక్ల మురిక్ల నీరు ప్రవహిుంచకుుండా నిషేరుం విధిుంచ్చటకు, ప్గామములోని ఏ 

ప్పాుంతుంలో అయిన్వ పారిశుదిూ ుం మెరుగు రరిచ్చ అధిక్నరుం ఎవరికీ క్లదు? 

ప్గామరుంచాయతీ 

 

87. Who will administer the cremation or burial of destitute human beings and animals in the 

village? 

 

Gram Panchayat 

 

87 .అన్వర మానవ మరియు జుంతు మృత క్ళేబర్వలకు దహన లేా ఖనన సుంసాక ర్వలు 

నిరా హిుంచవలసినద్ధ ఎవరు? 

ప్గామరుంచాయతీ 

88. Who has the power to scrutinize the records of the Gram Panchayat? 

 

Sarpanch 

 

88 .ప్గామ రుంచాయతీ రిక్నరుడలను రరిశ్రలిుంచ్చ అధిక్నరుం క్లవారు ఎవరు? 

సరే ుంచ్ 

89. Who plays a vital role in establishing the Joint Action Committees to look after the 

works taken up with the funds of Gram Panchayat/ Mandal Parishad or Zilla Parishad 

and resolve the disputes that arise between two or more panchayats? 

 

Sarpanch 

 



89 .ప్గామ రుంచాయతీ   / ముండల రరిషతైు లేా జిలి్ల రరిషతైు నిధులతో నిరే్వ ణాలు 

చ్చరటురటకు, ర్ముండు ప్గామాలు లేా రుంచాయతీ ర్వజ్ సుంసలల మరూ  వచ్చే  వివాాల 

రరిష్ణక ర్వనిక్ల ఉమే డి క్నర్వూ చరణ క్మిటీలను ఏరే్వ టు చ్చయడుంలో కీలక్ పాప్త వహిుంచ్చద్ధ 

ఎవరు? 

సరే ుంచ్ 

90. Can the Gram Sabha members request for organizing a Gram Sabha? If so, how 

many of them should submit in writing to the Sarpanch? 

 

Yes, 10% of the Gram Sabha Members or 50 Members  

 

90 .ప్గామ సభను ఏరే్వ టు చ్చయమని ప్గామ సభ సభుూ లు కోరవచాే ? అయిత్య ఎుంత ముంద్ధ 

ప్వాతప్యరా క్ుంగా సరే ుంచ్ ను అభూ రిుించవలసి ఉుంటుుంద్ధ? 

           కోరవచ్చే ,ప్గామ సభ సభుూ లలో 10% లేా 50 ముంద్ధ 

 

 

91. What are the Committees that the Gram Panchayats have to formulate to improve 

the transparency and accountability in the administration and also participation of public 

in village development? 

 

Functional Committees 

 

91 .రరిపాలనలో పారదరశ క్తను ,జవాబ్బారీ తన్వనిొ  పుంపొుంద్ధుంచడానిక్ల ,

ప్గామాభివృద్ధలిో ప్రజలను భాగసాా ములను చ్చయట్టనిక్ల ప్గామ రుంచాయతీ ఏరే్వ టు 

చ్చయవలసిన క్మిటీలు ఏవి? 

క్నర్వూ చరణ క్మిటీలు 

92. The 10% land inherited by lay-outs, Parks etc., are the properties to be protected by 

the Gram Panchayat as it is an important one among the responsibilities of the Gram 

Panchayat falling under which Category? 

 

Category – A 

 

92 .ప్గామ రుంచాయతీ నిరా హిుంచవలసిన విధులలో ముఖూ మనద్ధ అయిన ప్గామ 

రుంచాయతీ ఆసైల రరిరక్ష్ణలో భాగుంగా సుంరక్షుంచవలసిన లే అవుట ి ాా ర్వ 

సుంప్క్మిుంచన  10 % భూమి ,పారుక లు వగైర్వ ఏ కేటగిరీ ప్క్లుందకు వసైాయి? 

కేటగిరీ – ఎ 

 

93. Who will supervise the “Gram Panchayat Properties Protection Wing Committees” 

established in the Districts at Commissionerate level? 

 

Vigilance, Encroachment Wing 

 

93 .ప్గామ రుంచాయతీ ఆసైల రరిరక్ష్ణకు జిలి్ల గ్సాలయిలో ఏరే్వ టు చ్చయబడిన  “ ప్గామ 

రుంచాయతీ ఆసైల రరిరక్ష్ణ విభాగుం ”క్మిటీలను క్మీషనరేట్ గ్సాలయిలో ఎవరు 

రరూ వేక్షుంచాలి? 

విజిలెన్స  ఎుంప్కోచే ుంట్ విభాగుం 



 

 

94 .Which Constitutional Article supports the establishment of District Planning 

Committees? 

 

Article 243ZD 

 

94 .జిలి్ల ప్రణాళిక్న క్మిటీల ఏరే్వ టును సమరిసైినొ  ర్వాూ ుంగ అధిక్రణ ఏద్ధ? 

అధిక్రణ జెడ్ 243డి 

95. What is the distance to be maintained in between the Cattle shed and the main building 

of residential premises and the distance between the water sources and the 

Community Toilets in the Village respectively? 

 

10 Mts, 250 Mts 

 

95. సాధారణుంగా ప్గామాలలో గృహ ఆవరణలో రశువుల పుంరక్ుం కోసుం నిరేి ుంచ్చ షెడిు 

ప్రధాన భవన్వనిక్ల ఎుంత దూరుంలో ఉుండాలి? అదేవిరుంగా సామ్యహిక్ మరుగుదొడనిు నీటి 

వనరులకు ఎుంత దూరుంలో నిరేి ుంచాలి? 

10 మీటరిు, 250 మీటరిు 

 

 

96. Who is responsible to inform the births which happened at hospital, nursing home, 

jail, choultry, rest house etc., and the dead corpse or the babies thrown into open places 

to the Gram Panchayat? 

 

Concerned Officer/ In-Charge/ The first seen 

 

 

96. ఆసరప్తులు, నరిస ుంగ్ హోములు, జైళ్ళళ , సప్తుం, చావడి మొదలైన ఇతర సుంసలలలో 

సుంభవిుంచన జనన్వలను, బహిరుంగ ప్రదేశాలలో పారవేయబడిన శిశువులు లేా 

మృతదేహాల వివర్వలను ప్గామరుంచాయతీక్ల ఎవరు త్లియ రరచాలి? 

సుంభుంద్ధత అధిక్నరి/ ఇన్-ఛారి/ి ముుందుగా చూసిన వూ కీ ై

 

 

97. What is the amount of population for which one tube well could be established 

according to the Water, Land and Trees (WALTA) Act, 2004? 

 

250 population 

 

97. నీరు, భూమి మరియు వృక్ష్ముల (వాల్లర ) చటరుం, 2004 ప్రక్నరుం ఒక్ ప్గామ/ ఆవాసుంలో 

ముంచ నీటి సరఫర్వ నిమితుైం ఎుంత ముంద్ధక్ల ఒక్ గొటరపు బావిని ఏరే్వ టు చ్చయవచ్చే ? 

250 ముంద్ధక్ల 

 

 

98. Which act empowers the local bodies to collect the arrears of taxes and non-taxes 

that are due? 



 

Andhra Pradesh Revenue Recovery Act, 1864 

 

 

98 .గ్సాల నిక్ సుంసలలకు బక్నయిరడిన రనొు లు, రనొే తరములు మొదలైన వాటిని వసూలు 

చ్చయుటకు అధిక్నర్వనిొ చ్చే  చటరుం ఏద్ధ? 

ఆుంప్రప్రదేశ్ ర్మవెన్యూ  రిక్వరీ చటరుం, 1864 

 

 

99. What is the report prepared by NITI Aayog which is mandated to oversee the 

progress of the nation along with the Sustainable Development Goals Agenda 2030? 

 

SDG India Index 2018 

 

99.ససిలర అభివృద్ధ ిలక్ష్యూ ల అజెుండా  2030 మరియు దేశ ప్రగిని గమనిుంచ్చటకు ఇటీవల 

నీి ఆయోగ్ తయారు చ్చసిన నివేద్ధక్ ఏద్ధ? 

ససిలర అభివృద్ధ ిలక్ష్యూ లు భారతదేశ సూచీ 2018 

 

 

100. The scheme Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) designed in 

the year 1972-73 to provide drinking water facility in the villages is now transformed 

into…. 

 

National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) 

 

100 .ప్గామాలలో ప్తాగు నీటి సౌక్ర్వూ నిొ  క్లేి ుంచట్టనిక్ల  1972 - 73 సుంవతస రుంలో 

ర్మపొుంద్ధుంచబడిన యాక్స లెరేటెడ్ ర్మరల్ వాటర్ సపత  ిప్పోప్గాుం  ) ARWSP (క్నల్లనుగుణుంగా 

మారుే లు చుంద్ధ ప్రసైతుం ఏ పేరుతో అమలు చ్చయబడుతోుంద్ధ? 

ాతీయ ప్గామీణ ప్తాగు నీటి రరక్ుం 

 

101.  What is the extent of land and the number of installments through which the 

farmers are able to get Rs.6000/- per annum under Pradhan Mantri Kisan Samman 

Nidhi yojana? 

 

2 Hectares, 3 Instalments 

 

101. ప్రధాన ముంప్ి క్లసాన్ సమేా న్ నిధి ప్క్లుంద ఎుంత భూమి క్లిగిన రైతులకు 

సుంవతస ర్వనిక్ల రు. 6000/-లను ఎనిొ  విడతలుగా ఇసైారు? 

2 హెక్నరరిు, 3 విడతలు 

102. Under PPP, in which area is the Andhra Pradesh Government  going to establish 

“Andhra Pradesh Fisheries and Ocean University”? 

 

Bhimavaram, West Godavari District 

 



102.ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం రబికి్ ష్టైవేట్ భాగసాా మూ  విధానుంలో ఏరే్వ టు 

చ్చయాలనుకునొ  “అుంప్రప్రదేశ్ మతస ూ  మరియు సముప్ద విశా వి ూా లయానిొ  ఎక్క డ 

ఏరే్వ టు చ్చయోతునొ్వ రు? 

భీమవరుం, రశేి మ గోావరి జిలి్ల 

 

103. What is the capacity of Solar power, that Andhra Pradesh is going to produce in 5 

years according to the “Solar Power Policy – 2018”? 

 

5000 MW 

 

103. ఆుంప్రప్రదేశ్ సౌర శక్ల ైవిధానుం 2018 ాా ర్వ వచ్చే  5 సుంవతస ర్వలలో ఉతే ి ై

చ్చయదలచ్చకునొ  సౌర శక్ల ైఎుంత? 

5000 మెగావాటిు 

 

104. What are the schemes that are being converged with the scheme NTR Grameen 

GruhaNirman, implemented by Andhra Pradesh Government and what is the Unit 

value? 

 

PMAY (G) & MGNREGS, Rs. 2.00 Lakhs 

 

104. ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం అమలు చ్చసైనొ  ఎనీరఆర్ ప్గామీణ గృహ నిరే్వ ణ రరక్ుంతో 

అనుసుంధానిుంచబడిన ఇతర రరక్నలు ఏవి మరియు యూనిట్ విలువ ఎుంత? 

PMAY (G) &MGNREGS, రు. 2.00 లక్ష్లు 

 

105. The ratio of funds, that are being allotted under MGNREGS for construction of the 

Gram Panchayat Buildings and what is the unit value in Tribal Areas? 

 

90:10, Rs. 19.00 Lakhs 

 

105 .మహాతాే  గాుంధీ ాతీయ ప్గామీణ ఉపాధి హామీ రరక్ుం ప్క్లుంద ప్గామరుంచాయతీ 

క్నర్వూ లయాల నిరే్వ ణానిక్ల అుంద్ధసైనొ  నిధుల నిషే ి ైఎుంత మరియు గిరిజన 

ప్పాుంతాలలో యూనిట్ విలువ ఎుంత? 

90:10, రు. 19.00 లక్ష్లు 

 

106. The main objective of the second phase of Capital Infusion through which the State 

Government is providing financial assistance under “Pasupu – Kumkuma” programme 

to the SHG Women is ? 

 

To strengthen their economic capacity 

 

106. ర్వష్టషర ప్రభుతా ుం రసపు కుుంకుమ ప్క్లుంద SHG మహిళ్కు అుంద్ధసైనొ  ర్ముండవ విడత 

కేపిటల్ ఇన్యఫ ూ సన్ యొక్క  ముఖూ  ఉదేేశూ ుం ఏమిటి? 

ఆరికి్ సామరి్వూ లను బలోపేతుం చ్చయడుం 

 



107. What is the System that leverages e-Governance tools to establish institutional 

framework to achieve maximum governance with minimum government along with 

ensuring performance indicators system in real-time for effective and efficient public 

delivery? 

 

Real Time Governance 

 

107. ప్రజలకు క్నవలసిన స్పవలను సమరవిుంతుంగా వాసవై సమయుంలో అుంద్ధుంచట్టనిక్ల ,

క్నీస ప్రభుతాా లతో గరిషఠ గ్సాలయిలో రరిపాలన కనసాగిుంచట్టనిక్ల ఏరే్వ టు చ్చయబడిన ఈ 

గవర్మొ న్స  టూలుస ను ప్రభావితుం చ్చస్ప వూ వసల ఏద్ధ? 

రియల్ టుం గవర్మొ న్స  

108. Name the scheme that is meant to provide sanitary napkins to Women both in 

Andhra Pradesh urban and rural areas for 50% subsidy and free supply to the 

adolescent girl students studying in Govt. run schools i.e. Government, Z.P., 

Municipal/KGBVs,Model Schools and Aided Schools? 

 

Raksha 

108. ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్గామీణ, రటరణ మహిళ్లకు 50% సబిస డీక్ల, ప్రభుతా  పాఠశాలలు అనగా 

జిలి్ల రరిషత్, మునిస పాలిటీ/ క్సైర్వు  గాుంధీ బాలిక్న విాూ లయాలు/ మోడల్ సూక ళ్ళళ  

మరియు ఎయిడడ్ పాఠశాలలిో చదువుతునొ  కౌమార బాలిక్లకు ఉచతుంగా శానిటరీ 

నేపిక ననిు ఉదేేశిుంచబడిన రరక్ుం ఏద్ధ? 

రక్ష్ 

 

109. Indian Government has launched an integrated support system with a single 

emergency number to address different kinds of emergencies for the citizens from 1st 

January, 2019, identify the Help Line Number among the following? 

 

112 

109. ఆరదలో ఉనొ వారిక్ల అనిొ  అతూ వసర స్పవలను సతా రమే అుంద్ధుంచ్చల్ల  1 , జనవరి     

  2019 నుుంచ అమలులోనిక్ల వచే న ఒకే ఒక్ అతూ వసర హెలే్  లైన్ నుంబర్ ఏద్ధ? 

112 

 

110. What is the target decided by India to bring down stunting in children in the age 

group 0 – 6 under the Mission POSHAN Abhiyan? 

 

25% 

 

110. 2020 సుంవతస రుం న్వటిక్ల పోషణ్ అభియాన్ ప్క్లుంద  0 – 6 సుంవతస ర్వల వయస మరూ  

పరుగుదల లోరుం గల పిలలి విషయమ సాధిుంచాలనుకునొ  లక్ష్ూ ుం ఎుంత? 

25% 

 

111. In which Sector did Vizianagaram District of AP bagged 1st rank in Aspirational 

Districts of NITI Aayog? 

 

Agriculture & Water Sources 

.  



111. నీి ఆయోగ్ చ్చరటిరన అభిలషణీయ జిలి్లల క్నరూ ప్క్ముంలో మొదటి గ్సాల నుంలో నిలిచన 

విజయనగరుం జిలి్లఏ రుంగుంలో అభివృద్ధ ిక్నబరచుంద్ధ? 

వూ వసాయుం మరియు  నీటి వనరులు 

112. Name the single umbrella programme formulated to bring the change in the 5000 

rural clusters and to achieve a Poverty Free India by 2022? 

 

Mission Antyodaya 

 

112. 5000 ప్గామీణ గ్క్సి రరలిో ప్గామీణ ప్పాుంతాల రరివరనైకై క్నరూ ప్క్మాలు చ్చరటరడుం ాా ర్వ 

2022 న్వటిక్ల పేదరిక్ రహిత భారతదేశానిొ  సాధిుంచట్టనిక్ల చ్చరటిరన ఏకీక్ృత విధానమేద్ధ? 

మిషన్ అుంతోూ దయ 

 

113. Name the programme of Andhra Pradesh Government, meant to reduce the 

poverty ratio of the state from 9.2% to 0% by 2029? 

 

Pedarikam Pai Gelupu 

 

113. ప్రసైతుం  9 .2% గా ఉనొ  ర్వష్టషర పేదరిక్ గ్సాలయిని  2029 సుంవతస రుం న్వటిక్ల  0 % 

తీసకుర్వవట్టనిక్ల ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం చ్చరటిరన క్నరూ ప్క్ముం ఏద్ధ? 

పేదరిక్ుం ై గెలుపు 

 

114. What is the rating given to the Gram Panchayats to align their development and 

welfare agenda to the Sustainable Development Goals (SDG) framework in Andhra 

Pradesh? 

 

10 Star Rating 

 

114. ససిలర అభివృద్ధ ిలక్ష్యూ ల సారనలో భాగుంగా కీలక్మన విభాగాలలో ప్గామ 

రుంచాయతీలు సాధిుంచన ప్రగిక్ల ఇచ్చే  రేటిుంగ్ ఏద్ధ? 

10 గ్సార ర్ రేటిుంగ్ 

 

115. The Vital part in preparation of Gram Panchayat Development Plans is 

 

Collection of Data and Situation Analysis 

 

115. ప్గామ రుంచాయతీ అభివృద్ధ ిప్రణాళిక్ల తయారీలో కీలక్మన అుంశుం ఏద్ధ? 

సమాచార సమీక్రణ మరియు గ్సిలి గతుల విశేషిణ 

 

116. What are the budget allocations made by Andhra Pradesh Government to the 

Agriculture Sector in the year 2018-19? 

 

Rs.19,070 Crores. 

. 

116. ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం వూ వసాయ రుంగానిక్ల 2018-19 సుంవతస రుంలో చ్చసిన బడటి్ 

కేట్టయిుంపులు ఎుంత? 



రు .19,070 కోటిు 

 

117. The Extent and the Cost of Mega Seed Park that is going to be established in 

the village Tangadencha Agriculture Farm in Kurnool District to develop the State as 

a World Seed Bank are ? 

 

650 Acres, Rs.670 Crores. 

. 

 

117. ర్వష్టష్ణరనొి  ప్రరుంచ వితనై కేుంప్దుంగా తీరేి ద్ధదటే్టనిక్ల క్రొ్మ లు జిలి్లలోని తుంగడుంచ 

ప్గాముంలో ఎనొి  ఎక్ర్వలలో, ఎుంత అుంచన్వతో వూ వసాయ వితనై క్షేప్తానిొ  ఏరే్వ టు 

చ్చయనున్వొ రు? 

650 ఎక్ర్వలు, రు .670 కోటిు 

118. What are the Cards that have been issued to the tenant farmers through the 

Dept. of Agriculture in AP to facilitate the availability of institutional credit, crop 

insurance, farm implements and input subsidy? 

 

COC Cards 

 

118. భారతదేశుంలోనే బాూ ుంకుల ాా ర్వ రుంట ఋణాలు, రుంటల భీమా, ర్వయితీ మీద 

వూ వసాయ రరిక్ర్వలు, పటురబడి ర్వయితీ పొుందే సౌక్రూ ుం క్లిే ుంచట్టనిక్ల ఆుంప్రప్రదేశ్ 

ప్రభుతా ుం కౌలు రైతులకు ారీ చ్చసిన క్నరుడలు ఏవి? 

COC క్నరుడలు 

 

119. which Andhra Pradesh Project was selected as one of the 10 Best Projects out 

of 120 global entries and won 3rd place in the Global Award at Paris Peace Forum in 

November 2018. 

Zero Budget Natural Farming 

 

119 .నవుంబర్ ,2018లో పారిస్ లో జరిగిన పీస్ ఫోరుంలోప్రరుంచ వాూ రుైంగా నమోదైన 120 

ఎుంప్టీలలో 10 ఉతమై ఎుంప్టీలలో  3 వ గ్సాల నుంలో నిలిచ గెలిచన గ్గిోబల్ అవారుడ 

దక్లక ుంచ్చకునొ  ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్పాజెకుర  ఏద్ధ? 

జిరొ బడటి్ న్వూ చ్చరల్ ఫారేి ుంగ్ 

 

120. The share of Service Sector in Andhra Pradesh Economy is? 

43.5% 

 

120 .ఆుంప్రప్రదేశ్ ఆరికి్ వూ వసలలో స్పవా రుంగుం వాట్ట ఎుంత? 

43.5% 

121. What is the primary objective of the Comprehensive Financial Management 

System? 

Single source of truth 

 

 

121. సమప్గ ఆరికి్ నిరా హణ వూ వసల యొక్క  ప్పారమిక్ లక్ష్ూ ుం ఏమిటి? 



వాసవైానొి  ప్రిబిుంబిుంచ్చ ఏకైక్ వూ వసలగా ర్మపొుంద్ధుంచడుం 

 

122. The net Public Debt in Budget Estimates 2019-20 of Andhra Pradesh State 

is………? 

Rs. 30,161.73 Crores. 

 

122 .ఆుంప్రప్రదేశ్ ర్వష్టషర ప్రభుతా ుం యొక్క  2019 - 20 సుంవతస రుం బడటిురలో అుంచన్వ 

వేయబడిన ప్రా ఋణుం ఎుంత? 

రు. 30,161.73 కోటిు 

 

123. What is the aim of Retail Trade Policy 2016 of formulated by the  Andhra Pradesh 

Government? 

 

Development Retail Sector 

 

123. ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం ర్మపొుంద్ధుంచన రిటల్ వరకై్ విధానుం 2016 యొక్క  లక్ష్ూ ుం 

ఏమిటి? 

రిటల్ రుంగుం అభివృద్ధ ికరకు 

 

124.  What is the target of providing additional employment opportunities in the sector by 

2020 in Retail Trade sector? 

 

20,000 

 

124 .2020 సుంవతస రుం న్వటిక్ల రిటల్ వరకై్ రుంగుంలో ఎనిొ  అదనపు ఉద్యూ గాల క్లే నను 

ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ుం లక్ష్ూ ుంగా నిరేశేిుంచుంద్ధ? 

20,000 

 

 

125. What is the subsidy provided to the Executing Agencies for development of 

infrastructure under M-Parks Policy 2018 – 2023 ? 

 

Both (1) and (2) 

 

125 .యుం .పార్క స  విధానుం  2018 - 23 ప్రక్నరుం ఎక్లకిూూ టిుంగ్ ఏజనీస లకు మౌలిక్ సౌక్ర్వూ ల 

అభివృద్ధకి్ల ఇచే్చ  సబిస డీ ఎుంత? 

ర్ముండూ (1) మరియు (2) 

 

126. What are the number of MSMEs, around which 200 parks are targeted to be 

created under M-Parks Policy and the value of Investment by 2023? 

 

30,000 MSMEs, Rs. 45,000 Crores. 

 

126 .2023 సుంవతస రుం న్వటిక్ల యుం .పార్క స  విధానుం ప్రక్నరుం  200 పారుక లను ఎనిొ  

MSMEల చ్చటూర  ఏరే్వ టు చ్చయదలచ్చకున్వొ రు మరియు వాటి పటురబడి విలువ ఎుంత? 



30,000 MSMEs, రు. 45,000 కోటిు 

 

 

127. What is the cap on Incentives that will be provided to various Textile, Apparel 

units under “The Textile, Apparel, and Garments Policy 2018-2023”? 

 

All of the Above 

 

127 .ఆుంప్రప్రదేశ్ వష్టస ై మరియు దుసైల విధానుం  2018 - 2023 ప్రక్నరుం ఆయా వష్టస ై

మరియు దుసైల యూనిటకిు ఇచ్చే  ప్పోతాస హక్నల రరిమిి ఎుంత? 

ైవనీొ  

 

 

128. To continue the progress achieved in the Agriculture Sector in the State, The 

Government has established Convergence Committees under the chairmanship of…… 

 

District Collector 

128. వూ వసాయ అనుబుంర రుంగాలలో ఆుంప్రప్రదేశ్ ర్వష్టషరుం సాధిుంచన గణనీయమన 

అభివృద్ధనిి కనసాగిుంచట్టనిక్ల జిలి్ల గ్సాలయిలో ఎవరి అరూ క్ష్తన క్నా ర్మని్స  క్మిటీలు 

ఏరే్వ టు చ్చయబడాడయి? 

జిలి్ల క్లెక్ రర్ 

129. Define Community Based Organizations (CBOs)? 

 

Organizations which extend social services locally 

 

129 .సమాజ ఆధారిత సుంసలలు అనగా ఏవి? 

గ్సాల నిక్ుంగా సామాజిక్ స్పవలను అుంద్ధుంచ్చ సుంసలలు 

 

130. A Scheme, which is a best example for Convergence is ? 

 

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 

 

130 .క్నా ర్మని్స  లేా ఏకీక్రణకు మారుపేరుగా నిలుసైనొ  రరక్ుం ఏద్ధ? 

మహాతాే  గాుంధీ ాతీయ ఉపాధి హామీ రరక్ుం 

131. According to the National Policy for Women, 2016 (Draft) Companies may be 

encouraged to reserve at least ………………. of their CSR for gender related 

development projects. 

 

10% 

 

131. మహిళ్ల కరకు తయారు చ్చయబడిన చతైు ాతీయ విధానుం, 2016 నుందు జెుండర్ 

సుంబుంధిత అభివృద్ధ ి ప్పాజెకురలకు క్నరోే రేట్ స్కషల్ ర్మసేా నిస బిలిటీ ప్క్లుంద ఎుంత శాతుం 

నిధులను కేట్టయిుంచ్చుందుకు సిఫారస చ్చసిుంద్ధ? 

10% 

 



 

132. The gender focal points, gender desks, gender budgeting cells set up in Ministries, 

State Government Departments, Panchayats and Urban local bodies serve as a focal 

point for …….? 

 

Advancing data collection on various issues affecting women that require 

immediate attention and intervention. 

 

132 .వివిర ముంప్ితా  శాఖలు, ర్వష్టషర ప్రభుతా  శాఖలు , రుంచాయతీలు, నగర, రలె ి 

(పాoతాలలో జెుండర్ డస్క  లు,జెుండర్ బడటిుర సలిులు జెుండర్ ఫోక్ల్ పాయిుంటిుగా దేనిొ  

గురిసైైాయి?  

 

ష్టస్తలైను ప్రభావితుం చ్చస్ప మరియు ష్టస్తలైకు అవసరమన వివిర అుంశాలై 

పురోగమన రీిలో సమాచార స్పక్రణ 

133. What is the amount of Capital Investment distributed to the SHG Women under 

DAY- NRLM Scheme till November 2018? 

 

Rs. 5919.71 Crores. 

 

133 .నవుంబర్’  2018 న్వటిక్ల దేశవాూ రుైంగా ఉనొ  SHGలకు DAY - NRLM రరక్ుం ప్క్లుంద 

అుంద్ధుంచన మ్యలరన మదతేు మొతుైం ఎుంత? 

రు. 5919.71 కోటిు 

 

134. How many Women Farmers have been registered under MahilaKisanSasaktikaran 

Pari yojana by November 2018? 

 

Rs. 35.92 Lakhs 

 

134 .మహిళా క్లసాన్ సశకీకై్రణ్ రరియోజన రరక్ుం ప్క్లుంద నవుంబర్  ’1820 వరకు నమోదు 

క్నబడిన మహిళా రైతులు ఎుంత ముంద్ధ? 

రు. 35.92 లక్ష్లు 

135. What is the loan amount distributed to the SHG Women through “Stree Nidhi” 

during the year 2018-19? 

 

Rs. 4313 Crores. 

135. ష్టస్త ైనిధి ప్క్లుంద  2018 - 19 సుంవతస రుంలో సా యుం సహాయక్ సుంఘాల మహిళ్లకు 

ఇచే నఋణుం మొతుైం ఎుంత? 

రు. 4313 కోటిు 

 

136. The total number of beneficiaries benefitted under “Chandranna Bhima” till 

December 2018 are ? 

 

1,93,819 

 



136 .చుంప్దనొ  భీమా ప్క్లుంద డిశుంబర్  2018 న్వటిక్ల ప్రయోజనుం పొుంద్ధన లబిిా రులు 

ఎుంత ముంద్ధ? 

1,93,819 

 

 

137. Who is authenticated to calculate the house tax for a newly constructed building in 

the area of Gram Panchayat? 

 

Panchayat Secretary 

 

137 .ప్గామ రుంచాయతీ రరిధిలో ప్కతగైా నిరేి ుంచన భవన్వలై రనొు  మద్ధుంపు 

చ్చయవలసినద్ధ ఎవరు? 

రుంచాయతీ క్నరూ దరిశ  

 

138. What are the minimum and maximum limits decided to calculate the house tax on 

Capital Value Basis as per Andhra Pradesh Panchayat Raj Act 1994? 

 

1/8% - 1% 

 

138 .ఆుంప్రప్రదేశ్ రుంచాయతీ ర్వజ్  1994 వారు మ్యల రనపు విలువ ై ఇుంటిరనొు  

విధిుంచడానిక్ల నిర ణయిుంచన   క్నిషర, గరిషర విలువ  ఎుంత? 

1/8% - 1% 

 

 

139. What is the rate of tax to be calculated for Vacant Lands that are adjacent to the 

buildings or related to the households under section 60 (3) of Andhra Pradesh 

Panchayat Raj Act 1994? 

 

Rs. 2 Paise per Rupee per Annum on the annual rent of land 

 

139 .భవన్వలకు చ్చరిన, ప్రక్క నే ఉనొ  వారిక్ల చుంద్ధన ఖాళీ గ్సలల్లలై ఆుంప్రప్రదేశ్ 

రుంచాయతీ ర్వజ్ చటరుం లోని సక్ష్న్ 60 (3) 1994, ప్రక్నరుం విధిుంచవలసిన రనొు  ఎుంత?  

 

వారిషక్ అదే్దకు ఏడాద్ధ క్ల ర్మ.2 ైసలు, ఒక్ సుంవతస రుం అదే్దై 

 

140. What is the distribution ratio of income derived from the Zilla Parishad markets 

among PRIs? 

 

35:65 

 

140 .జిలి్ల రరిషతైు మార్మక ట ినుుండి వచే్చ  ఆాయానిొ  గ్సాల నిక్ సుంసలల మరూ  ఏ నిషే ిలైో 

రుంపిణీ చ్చసైారు? 

35:65 

 

141. What is the extent of land that shall be earmarked in a plot for parking purpose 

while issuing permission for the construction of a Commercial Building? 



 

20% 

 

141 .వాణిజూ  భవన నిరే్వ ణాలకు అనుమిని ఇచే్చ టపుే డు గ్ఫిాటు మొతుైం విస్తరై ణుంలో 

పారిక ుంగ్ అవసర్వలకు కేట్టయిుంచవలసిన భూమి ఎుంత? 

20% 

 

 

142. What is the percentage of funds to be allocated to take up the welfare activities 

from Gram Panchayat Funds? 

 

10% 

 

142 .ప్గామ రుంచాయతీ సాధారణ నిధి నుుండి సుంక్షేమ క్నరూ ప్క్మాలకు కేట్టయిుంచవలసిన 

మొతుైం ఎుంత? 

10% 

 

143. What is the percentage of earnest money deposit, that a contractor has to deposit 

with Gram Panchayat while submitting the tenders for the development works in a Gram 

Panchayat area? 

 

2.5% on Estimate amount 

 

143 .ప్గామ రుంచాయతీ రరిధిలో చ్చరటేర అభివృద్ధ ిరనులకు టెుండరిు ాఖలు చ్చయట్టనిక్ల 

క్నుంప్ట్టక్ రరిు ఎుంత మొతైానొి  ఎరొ స్ర మనీ డిపాజిట్ గా చలిుించాలి? 

అుంచన్వ మొతుైంలో 2.5% 

144. Surcharge Certificate is equal to ……… 

 

Court Decree 

 

144 .సర్వే ర్ ిసరి రఫికేట్   ....................తో సమానుం 

కోరుర డిప్కీ 

145. What is the fee collected in view of sale and purchase of fixed assets in a Gram 

Panchayat area and what percentage of amount from the above would be credited to the 

account of the Gram Panchayat on Quarterly basis? 

 

Surcharge on Stamp Duty, 1.5% 

 

145 .ప్గామ రుంచాయతీ రరిధిలో జరిగే గ్సిలర్వసైల ప్క్య విప్క్యాలై వసూలు చ్చస్ప సుంక్ుం 

ఏద్ధ? సదరు సుంక్ుంలో ఎుంత మొతైానొి  ప్గామ రుంచాయతీ ఖాతాకు  3 నెలలకు ఒక్సారి 

జమ చ్చసైారు? 

సర్వే ర్ ిఆన్ గ్సార ుంప్ డూూ టీ, 1.5% 

146. Which scheme funds are being released directly to the Gram Panchayat accounts? 

a. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Material 

Component) 

b. National Rural Health Mission 



c. 14th Finance Commission Funds 

d. NTR Grameen GruhaNirman 

a, b and  c 

 

146. ఏ ఏ రరక్నల ప్క్లుంద నిధులు ప్గామ రుంచాయతీలకు విడుదల చ్చయబడుతున్వొ యి? 

a. మహాతాే గాుంధీ ాతీయ ప్గామీణ ఉపాధి హామీ రరక్ుం (మెటీరియల్ 

క్నుంపోనెుంట్) 

b. ాతీయ ఆరోగూ  మిషన్ 

c. 14 వ  కేుంప్ద ఆరికి్ సుంఘుం నిధులు 

d. ఎనీరఆర్ ప్గామీణ గృహ నిరే్వ ణుం 

            a, b మరియు c 

147. The method adopted by Panchayat Raj Institutions for maintaining their accounts? 

 

Both (2) and (3) 

147 .ప్రసైతుం ఏ విధానుంలో రుంచాయతీ ర్వజ్ సుంసలలలో ఖాతాలను నిరా హిసైనొ్వ రు? 

ర్ముండూ (2) మరియు (3) 

148. What is the online financial management system through which the Government of 

India monitors the fund flow released to States under various schemes? 

 

Public Finance Management System 

 

148. కేుంప్ద ప్రభుతా ుం ర్వష్టష్ణరలకు విడుదల చ్చసైనొ  వివిర రరక్నల నిధులను 

రరూ వేక్షుంచ్చటకు కేుంప్ద ప్రభుతా ుం అమలు చ్చసైనొ ఆన్ లైన్ ఆరికి్ నిరా హణా వూ వసల 

ఏద్ధ? 

ప్రా ఆరికి్ నిరా హణా వూ వసల 

149. Which PES Application plays a crucial role in tracking the physical and financial 

status of a work taken up through Gram Panchayat Development Plan? 

 

Action Soft 

 

149 .ప్గామ రుంచాయతీ అభివృద్ధ ి ప్రణాళిక్ల అమలులో రనుల యొక్క  భౌిక్ మరియు 

ఆరికి్ గ్సిలి గతులను త్లిపే సాఫ్ర వేర్   పి ఇ ఎస్   అపికిేషన్ ఏద్ధ? 

యాక్ష్న్ సాఫ్ర 

150. As on 31.01.2019, the cash book balance is Rs. 12,000. Amount adjusted to 

Treasury by the way of Profession Tax is Rs. 5000. Cheque issued towards a payment 

for a work Rs. 17,000 ( is still uncashed) 

What is the balance of funds in Gram Panchayat as per pass book? 

 

Rs. 34,000 

 

150. ద్ధ .31.01.2019 న్వటిక్ల నగదు పుసకై్ుం నిలా  రు .12,000. ప్టెజరీ నుందు నేరుగా జమ 

చ్చయబడిన వృి ైరనొు  మొతుైం రు .5000 .ప్గామ రుంచాయతీ రరిధిలో చ్చరటిరన రనుల 

నిమితుైం ారే చ్చసిన చకుక  మొతుైం రు .17, 000 )ఇుంక్న్య నగదుగా మారే బడలేదు .(పాస్ 

బ్బక్ ప్రక్నరుం సదరు ప్గామ రుంచాయతీ యొక్క  నిధుల నిలా  ఎుంత? 



రు. 34,000 


