
Group-I (Screening Test) 

PAPER-II, FINAL KEY 

 
PART A  

General Mental Ability, Administrative and 

Psychological Abilities 

1. If 2 is added to the first digit of each of the 

numbers, how many numbers thus formed will 

be divisible by three?  

 DELETED 

 

2. The following question is based on the 

diagram given below in which the rectangle 

stands for illiterate, the square stands for 

employed, the triangle stands for farmer and 

the circle stands for the backward. Which of 

the following statements is not true ? 

 

  Some backward farmers who are employed 

are not illiterate. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. ప్రతి అంకె యొక్క  ముదటి డుజిట్ క్ు మెండె క్యౌతే ఏరడే 
ఏ అంకెలు 3 తో ఫాగహమ ంప్ బడతాభ 

 

DELETED 

 

2. ఈ కూరంద ఇచ్చిన బొ మమన ఆధారం చేషకొతు ఈ ప్రవనలు 
ఉంటాభ.  ఇందలో దీరఘచతేరశూహర కహరం తురక్షమహషయతన , 
చతేరశూహర కహరం ఉదయ యగషు లన , తిరకోణం మెైతేలన , 

ఴరతు లాకహరం బలఴీన ఴమహా లన షఽచ్చషు ంది .  అప్పడె 
కూంది ప్రక్టనలోో   ఏది షమెైనది కహద. 

 

 

 

 క ొందరు వెనుకబడిన తరగతి 
మ ైతులు ఉద్య ోగస్ుు లు కాని నిరక్షమాస్ుోలు. 
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3. Identify the missing square. 

 

 

 

  

4. ba_ba_bac_acb_cbac 

  ccba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. కూరంది రహటిలో లోంచ్చన చతేరశూహర తున గుమ ుంచండు.  

 

 

 

  

 

4. ba_ba_bac_acb_cbac 

 ccba 
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5. A, B, N, C, D, O, E, F, P, ?, ?, ? 

 

 G, H, Q 

 

6. If BAG = 71, then VICE = ? 

 69 

 

 

7. In a certain coding system, „SHEEP‟ is written 

as „GAXXR‟ and „BLEAT‟ as „HPXTN‟. How 

can „SLATE‟ be written in that same coding 

system? 

 GPTNX 

8. Each of these questions is based on the 

following information : 

M % N means M is the son of N. M @ N means 

M is the sister of N. M $ N means M is the 

father of N. Which of the following shows the 

relation that C is the granddaughter of E ? 

  

 C @ B % F % E 

 

 

 

5. A, B, N, C, D, O, E, F, P, ?, ?, ? 

  G, H, Q 

 

 

6. BAG  = 71, ఐతే అప్పడె VICE = ? 

 69 

 

 

7. క్ కోడుంగ్ ళషట ంలో , „SHEEP‟ గహతు „GAXXR‟ 
గహమహయబడుతే, అలాగై „BLEAT‟ గహతు గహ  „HPXTN‟ గహ 
మహయబడుతే, మమ  „SLATE‟ న ఆ కోడుంగ్ ళషట ంలో 
ఎలామహశూహు రత? 

 GPTNX 

  

8. కూరంది ప్రవనలు కూంద ఇఴవబడడ  షమాచారం ఆధారంగహ 
ఉంటాభ : 

M % N అంటే M N క్ు కొడెక్ు. M @ N అంటే M N క్ు శోూ దమ . M 

$ N అంట ే M N క్ు తండుర.అభతే, కూంద ి రహటిలోో  ఏది  C తు E కూ 
మనమమహలుగహ చెప్పు ంది? 

 

 C @ B % F % E 
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9. If P + Q means P is the husband of Q, P  Q 

means P is the sister of Q and P  Q means P 

is the son of Q, which of the following shows A 

is the daughter of B ? 

 

 A  D  B 

10. How many days are there in x weeks x days ? 

  8x 

11. At what time between 5:30 and 6 will the 

hands of a clock be at right angles? 

  

7
43

11  min. past 5 

12. Find the remainder when 289 is divided by  

89. 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. P + Q అంటే P, Q క్ు భరు . P  Q అంటే P, Q క్ు శోూ దమ . 

P  Q అంటే P, Q క్ు కొడెక్ు . అభతే కూంది రహటిలోో  ఏది  
B కూ A క్తేరతు చెప్పు ంది? 

 A  D  B 

 

 

10. x రహమహలు x మోజులోో  ముతు ం ఎతున మోజులుంటాభ? 

 8x  

11. 5:30 మమ యు 6 ల మధ్య  ఏ షమయాతుకూ గడుయారప్ప 
ముళైు మెైట్ కోణంలో ఉంటాభ? 

7
43

11
 నిమి.  5 తమాాత 

 

12. 289 తు 89 తో ఫాగహమ ళతు  మిగ లేది ఎంత? 

  2 
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13. What is the minimum number of square 

marbles required to tile a floor of length  

5 metres 78 cm and width 3 metres 74 cm ? 

  187 

 

 

 

14. Income of Rahim is Rs. 12000 per month and 

that of Ami is Rs. 191520 per annum. If the 

monthly expenditure of each of them is  

Rs.9960 per month, find the ratio of their 

savings. 

 17 : 50 

15. In a bag, there are a certain number of  

toy-blocks with alphabets A, B, C and D 

written on them. The ratio of blocks A:B:C:D is 

in the ratio 4:7:3:1. If the number of „A‟ blocks 

is 50 more than the number of „C‟ blocks, what 

is the number of „B‟ blocks ? 

  350 

16. The percentage of values in a set of values 

which are less than ( more than ) the median 

value is 

 

 

 50 percent 

 

13. నేల తొృ డఴప 5 మీటరో 78 ళ ంటీమీటరతో , రెడలు 3 మీటరో 
74 ళ ంటీమీటరతో  అభతే ప్రఴడాతుకూ ఎతున   చదరప్ప 
తృహలమహభ కహరహయౌి ఉంట ంది? 

  187 

 

 

 

14. రఴీమ్ జీతం నెలక్ు రౄ . 12000 , అమి జీతం 
షంఴతిమహతుకూ రౄ . 191520. రహళు నెలషమ  ఖరతి రౄ . 

9960అభతే రహళు తృొ దప్ప తుశతిు  ఎంత? 

 17 : 50 

 

 

15. క్ షంచ్చలో కొతున బొ మమల బాో క్ులు  A, B, C మమ యు  

D లతో  ఉనానభ . A:B:C:D ఆ బాో క్ుల తుశతిు  4:7:3:1. 

అభతే, „A‟, బాో క్ులు  „C‟ క్నాన 50 ఎక్ుకఴ, మమ  
„B‟బాో క్ుల షంఖయ ఎంత? 

  350 

 

16. రహలయ ళ ట్ చేళనప్పడె తక్ుకఴ రహలయ  ఱహతం క్లరైెతే 
రహటి  మీడుయన్ రహలయ 

 

 50 ఱహతం 
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17. In case of 15% trimmed mean, the percentage 

of observations utilised is 

DELETED 

18. What should come in place of the question 

marks in 

3 ? 100

2.56 ?
  ? 

  64 

19. The least common multiple of two numbers is 

168 and highest common factor of them is 12. 

If the difference between the numbers is 60, 

what is the sum of the numbers ? 

 108 

20. Suresh invested Rs. 500 in SBI for 2 years. He 

also invested Rs. 300 in ICICI for 4 years. At 

the end he received Rs. 220 from both banks 

as simple interest. What must have been the 

rate of interest ? 

 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. క్రేళ 15%  ఱహతం టిరమమడ మీన్ ఉనప్పడె , ఱహతం 
యొక్క యతుయోగ ంచబడున ప్మ శీలన 

   DELETED 

18. ప్రఱహనరథక్ం శూహథ నంలో ఏది మహరహయౌ
3 ? 100

2.56 ?
  

  64 

 

19. మెండంకెల అతి చ్చనన గుణకహరం 168 అభతే అందలోతు 
కహమన్ తౄహక్టర్ 12. క్రేళ షంఖయ మధ్య తేడా 60, అభతే, 
అంకెలముతు బ ంత? 

 108 

 

20. షమైశ్ మెండె షంఴతిమహలక్ు  500 ఎస్.త.ఐ. లో  ట ట బడు 
 టాట డె. ఐ.ళ.ఐ.ళ.ఐ. లో 300 నాలుగైళుక్ు  టాట డె . 

చ్చఴరక్ు రౄ . 220 మామూలు ఴడడడ గహ తీషకొనానడె . రహటి 
ఴడడడ  ఱహతం ఎంత? 

 10% 
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21. If X% of Y is 100 and Y% of Z is 200, find the 

relation between X and Z. 

  Z = 2X 

22. A man can do a piece of work in 5 days, but 

with the help of his son, he can do it in 3 days. 

In what time can the son do it alone ? 

  7¹/₂ days 

23. Two trains of length 150 m and 170 m 

respectively are running at the speed of  

40 km/hr and 32 km/hr on parallel tracks in 

opposite directions. In what time will they 

cross each other ? 

  16 seconds 

24. External dimensions of a wooden cuboid are 

30 cm × 25 cm × 20 cm. If the thickness of the 

wood is 2 cm all around, find the volume of the 

wood contained in the cuboid formed. 

 6264 cm3 

 

 

 

 

 

 

 

21. Y యొక్క X%  100 మరియు Z లో Y% 200 ఉంట,ే X 

మరియు  Z మధ్య షంబంధాతున క్నగొనండు. 

 Z = 2X 

22. క్ మతుల క్ ప్తుతు 5 మోజులలో ప్ూమ ుచేయగలడె . అదే 
తనకొడెక్ు షశృయంతో 3 మోజులలో ప్ూమ ుచేయగలడె . మమ  
ఆ కొడెక్ు క్కడే ఆ ప్తుతు ఎతున మోజులలో చేశూహు డె ? 

  7¹/₂ మోజులలో 

23. 150 మీ . మమ యు 170 మీ తొృ డరైెన మెండె మెైళైు   

40 కూ .మీ./గం. మమ యు  32 కూ .మీ./గం. రేగంతో   ఴయతిమైక్ 
దిఱలో  షమాంతర ప్టాట లమీద ప్రయాణం చేషు నానభ . ఏ 
షమయాతుకూ అయ క్దాతుకొక్టి ఎదమౌతాభ? 

 16 ళ క్నో   

 

24. క్ చెక్క క్యబాభడ్  బభటకొలతలు  

30 ళ .మీ × 25 ళ .మీ × 20 ళ .మీ. చెక్క మందం  2 ళ .మీ. 
చటృట  ఆ చెక్క క్యబాభడ్ ముతు ం రహలయం ఎంత ? 

 6264 cm3 
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25. A 5 cm cube is cut into as many 1 cm cubes as 

possible. What is the ratio of the surface area 

of the larger cube to that  of the sum of the 

surface areas of the smaller cubes ? 

  1 : 5 

 

26. In the given figure, lines PQ, RS, TV intersect 

at O. If x : y : z = 1 : 2 : 3, then find the values 

of x, y, z.  

 

  x=30, y=60, z=90 

27. Find the supplement of the angle 4/5 of 90°. 

 108 

 

 

 

 

 

 

 

25. క్ 5 ళ .మీ క్యబ్ ఎతున 1 ళ .మీ క్యబులుగహ క్తిు మ ంచ 
గలమో. అందలో  దద దైెన క్యబ్ ఉప్మ తల ఏమ యా చ్చనన 
క్యబ్ లతో తోృ యౌళతు  ఎంత కహగలద  ? 

  1 : 5 

  

 

26. కూంద ఇచ్చిన ప్టంలో , గీతలు PQ, RS, TV  మధ్యగహ 
రెళైత O దగార క్దాతున క్టి క్తిు మ షు నానభ . క్రేళ 

x : y : z = 1 : 2 : 3 అభతే x, y, z. ల యలుఴ ఎంత? 

 

  x=30, y=60, z=90 

27. 90° లక్ు 4/5 కోణం అభతే  దాతు అనబంధ్ం ఎంత? 

 108 
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28. The value of  

1 1 1 1
...

1 2 2 3 3 4 15 16
   

     

   

3 

 

29. For what value of *, the statement 

* *
1

15 135
X   ? 

 

 45 

30. A division of a company consists of seven men 

and five women.  If two of these twelve 

employees are randomly selected as 

representatives of the division, what is the 

probability that both representatives will be 

female ? 

  5/33 

31. Which of the following makes measuring 

Emotional Intelligence challenging ? 

(1) and (2) only 

 

 

 

 

 

28. యలుఴ క్తు టట ండు 

1 1 1 1
...

1 2 2 3 3 4 15 16
   

     

  

3 

 

29. ఎంత రహలయ కోషం*,  ఇది ప్రక్టన 
* *

1
15 135

X   ? 

 45 

 

 

 

30. క్ క్ం తూలో ఏడెగురత మగ రహళైు, ఐదగురత ళు ీ లతో 
క్క యఫాగం ఉంది . ఈ ప్నెనండె మందిలో ఎఴమెైనా ఇదద రత 
ప్రతి యఫాగహతుకూ క్రత చొప్పన ఎననకోబడుతే , ఇదద రౄ ళు  ీ
లభయయ షంఫాఴయత ఎంత? 

 

 5/33  

31. ఎమోశనల్ ఇంటయౌజెన్ి న కొలరహలంటే ఛాల ంజింగ్ గహ 
ప్మ ణమించేది ఏది? 

(1) మమియు (2) లు మాతరొం 
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32. JURISPRUDENCE is coded in a code as 

LWTKURTWFGPEG.  What is the code for 

AMAZINGLY under the same rule ? 

 

 COCBKPINA 

33. At the end of a busy day at work, you 

accidentally send an e-mail containing an 

attachment with some confidential client 

information to the wrong person. Which of the 

following would be the best thing to do ? 

  Immediately send a follow up email to the 

„„wrong‟‟ person, or if possible telephone them 

explaining your mistake. Then send the 

email to the correct person. 

34. Everyone in your department has received a 

new computer system except for you. What 

would you do ? Please choose the most 

effective response. 

 Assume this is a mistake and speak to your 

manager. 

 

 

 

 

 

 

 

32. JURISPRUDENCE   అనే  ప్దం క్ కోడ్ లో  

LWTKURTWFGPEG గహ మహయబడుతే , మమ   
AMAZINGLY  అనే ప్దం ఆ కోడ్ లో ఎలా మహశూహు రత? 

COCBKPINA 

 

33. క్ మోజంతా ప్తులో ముతుగ  తోృ యాక్ , మీరత క్ రసషయ 
షమాచారం గల ఇ -బ భల్ న క్మ కూ బదలు మమొక్మ  
ప్ంంచారత. అలాటి ప్మ ళథ తేలోో  కూంది రహటిలోో  ఎది షమెైనది  

  వెొంటనే తప్పుడు స్మాచారొం 
అొంద్ిన వ్ోకతుకత మమొక బెభల్ లేద్ా నూో న్ 
కాల్ చేస ి మీ తప్పును వివ్మిొంచటొం,   

తమాాత  స్మ ైన వ్ోకతుకత బెభల్ ెటట టొం. 

 

 

34. మీ ఱహఖలో అందమ కీ కొతు  క్ంప్ూయటరతో  ఴచాిభ , మీక్ు 
తప్. మీమైం చేశూహు రత ?  షమ గహ అతికై  షమాధానాతున 
గుమ ుంచండు. 

 ఏద్య  తప్పు 
జమిగిొందనుక ని బేనేజరు ణో మాటలా డటొం. 
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35. If × is replaced with +, ÷ is replaced with ×,  

– is replaced with ÷, + is replaced with –, then 

50 ÷ 10 × 75 – 25 + 7 = ? 

 496 

 

36. Identify the wrong number in the following 

series. 

3, 27, 75, 150, 243, 363 

 150 

37. It was Saturday on March 16, 2019. What will 

be the day of the week on March 16, 2025 ? 

  Sunday 

38. Pramod walked 100 metres towards East, took 

a right turn and walked 400 metres. Then he 

took a left turn and walked 300 metres. In 

which direction is he now from the starting 

point ? 

  South-East 

 

 

 

 

 

 

35. క్రేళ × నగహతు మామ ి ఇలా మహళతు  +, ÷ న ఇలా మామ ళతు  
×, – న ఇలా మామ ళతు  ÷, + న ఇలా మామ ళతు  – మమ  50 ÷ 

10 × 75 – 25 + 7 = ? 

 496 

  

36. కూరంది షంఖయల ఴరతషలో త ైన దాతున గుమ ుంచండు  

3, 27, 75, 150, 243, 363 

  150 

 

 

37. మార్ి 16, 2019న వతు రహరం. మార్ి 16, 2025 ఏ 
రహరం అఴపతేంది? 

  ఆద్ి వారొం 

38. ప్రమోద్ తరతక్ు 100 మీటరతో  నడుచ్చ , క్ుడు రైెప్పక్ు తిమ గ  
400 మీటరతో  నడుచాడె . తమహవత ఎడమరైెప్పక్ు తిమ గ  300 

మీటరతో  మయు నడుచాడె . అతన నడక్ తృహర రంభంచ్చన రైెప్ప 
నండు ఇప్పడె ఏ దివలో ఉనానడె? 

ఆగైేయొం 
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Directions : The following pie chart indicates the 

expenditure of a country on various sports 

during a particular year.  Study the pie chart 

and answer questions number 39 to 43. 

 

 

39. The ratio of the total expenditure on football 

to that of expenditure on hockey is 

  1 : 1 

40. If the total expenditure on sports during the 

year was Rs.1,20,00,000, how much was spent 

on basketball ?  

Rs. 15,00,000 

 

 

 

 

నిమైేశములు : కూంది  ై చార్ట క్ ప్రతేయక్ షంఴతిరంలో 
యయధ్ కీరడలలో క్ దేవం యొక్క ఴయయాతున 
షఽచ్చషు ంది.  ై చారతట ు అధ్యయనం చేయండు మమ యు 
ప్రవనలక్ు షమాధానం 39 నండు 43 ఴరక్ు. 

 

 

39. ఫపట్ బాల్  క్ు అభన ముతు ం ఖరతి , శృకీ మీద  అభన 
ఖరతి తుశతిు   

  1 : 1 

 

40. కీరడల మీద ఆ షంఴతిరం అభన ముతు ం ఖరతి రౄ  

1,20,00,000 మమ  బాషకట్ బాల్ మీద అభన ఖరతి 
ఎంత ? 

 రౄ 15,00,000 
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41. The chart shows that the most popular game 

of the country is 

  Cricket 

42. Out of the following, country‟s expenditure is 

the same on 

 Golf and Basketball 

 

 

43. If the total expenditure on sport during the 

year was Rs.1,50,00,000, the expenditure on 

cricket and hockey together was 

 Rs.60,00,000 

41.  ై ఛారతట  ప్రకహరం దేవంలో బాగహ ప్రళదిధ  తొృ ందిన కీరడ  

    కతిక ట్ 

 

 

42. కూరంది రహటిలోో  దేవం  డెతేనన ఖరతి ఏ కీరడల మీద 
షమానం : 

గోల్్ మమియు బలసెెటబలల్ 

 

 

43. క్ షంఴతిమహతుకూ కీరడల మీడ దేవం చేళత ఖరతి రౄ . 

1,50,00,000 అభతే, కూరకెట్, శృకీల మీద చేళత ఖరతి : 

 రౄ 60,00,000 
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44. Find out from amongst the four alternatives 

as to how the pattern would appear when the 

transparent sheet of X is folded towards left at 

the dotted line. 

 

 

     X                1              2              3             4 

 

  3 

45. Find the number of squares in the given  

figure. 

 

 

 

  24 

 

 

 

 

 

 

44. కూరందనన నాలుగు బొ మమలలో చక్కల ఆధారంగహ  X అనే 
తృహరదరశక్ంగహ ఉనన  కహగ తాతున  ఎడమరైెప్పక్ు మడత డుతే 
అది ఎలా ఉంట ంది? 

 

 

 

     X                1              2              3             4 

 

  3 

  

45. కూరందనన బొ మమలో ఎతున చతేరశూహర లునానభ ? 

 

 

 

 24 
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46. Which digit will appear on the face opposite to 

the face with number 4 ? 

 

 3 

47. In a drawer there are 4 white socks, 3 blue 

socks and 5 grey socks. Two socks are picked 

randomly. What is the possibility that both 

the socks are of grey colour ? 

 
33

5
 

 

48. A can do a piece of work in 20 days. He works 

at it for 5 days and then B finishes it in 10 

more days. In how many days will A and B 

together finish the work? 

  8 

 

 

 

 

 

 

 

46. 4 అంకెక్ు ఴయతిమైక్  దివలో  తృహచ్చక్ల మీద క్తుంచే అంకె 
ఏది? 

 

 3 

 

47. క్ అలమామీ లో  4 తెలో శూహక్సి , 3 తూలం శూహక్సి  5 బూడుద 
రంగు శూహక్సి  ఉనానభ. యథాలాప్ంగహ మెండె శూహక్సి 
తీషకోబడాడ భ. మెండె బూడుద రంగురే అరహలంటే ఉనన 
అఴకహవం ఎంత? 

 
33

5
 

 

48. A క్ ప్తుతు  20 మోజులలో చేయగలడె . అతడె 5 మోజులు 
ఆప్తుతు చేఱహక్ B దాతునమమొక్ 10 మోజులోో  ప్ూమ ు చేఱహడె  . 

అభతే A మమ యు  B లు క్యౌళ ఆప్తుతు ఎ తున మోజులోో  
చేయగలరత? 

  8 
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49. A person lives in a remote village which is 

quite far from the city and the bus stop is also 

three hours away from that village. The 

villager‟s landlord is trying to occupy the poor 

villager‟s land by force. You are the District 

Magistrate and busy in a meeting called by a 

State Minister. The villager has come all the 

way, by bus and on foot, to see you and give an 

application seeking protection from the 

powerful landlord. The villager keeps on 

waiting outside the meeting hall for an hour. 

You come out of the meeting and are rushing 

to another meeting. The villager follows you to 

submit his application. What would you do ? 

  Call one of your senior subordinate officers 

and ask him/her to solve the villager‟s 

problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. క్ ఴయకూు క్ మారతమూల ప్ల ో లో ఉంట నానడె . అది 
నగమహతుకూ చాలా దఽరంలో ఉంది. బషి శూహట ప్ క్డా మూడె 
గంటలు ప్రయాణం చేళతంత దఽరం . ఆఴయకూు భూమితు ఆ ఊమ  
కహమంద బలఴంతంగహ తీషకోరహలతు చఽషు నానడె . మీరత 
ఆ జిలాో  బ జిళతట టే , మహశట  ేమంతిరతో మీటింగ్ లో త జిగహ 
ఉనానరత. ఆఴయకూు మిమమయౌన క్యౌళ తమ ఊమ  
కహమందనంచ్చ తన తొృ లాతున కహతృహడమతు అడగహలతు 
బళ ికూక, నడుచ్చ ఴచాిడె . ఆఴయకూు మీటింగ్ జరతగుతేననగది 
బభట అరగంటగహ ఎదరతచఽషఽు  క్రతినానడె . మీరత 
మీటింగ్ ప్ూమ ు చేషకొతు మమొక్ మీటింగ్ కోషం రేగంగహ 
రెళైతేనానరత. ఆఴయకూు మీరెనక్లే ఴషు నానడె తన ఉతు రం 
ప్ట ట కొతు మీమైం చేశూహు రత? 

  మీకతొందప్ని చేసే 
వాళ్ళలో సీనియర్ ను ిలిచి ఆవ్ోకతు స్మస్ో 
ప్మిష్ెమిొంచమనటొం. 
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50. While travelling in an Andhra Pradesh 

registered commercial taxi from Amaravati to 

an adjacent city (another State), your taxi 

driver informs you that as he has no permit 

for running the taxi in that city, he will stop at 

its Transport Office and pay the prescribed fee 

of < 50 for a day. While paying the fee at the 

counter you find that the transport clerk is 

taking an extra < 50 for which no receipt is 

being given. You are in a hurry for an office 

meeting. Under such circumstances, what 

would you do ? 

 Take note of the incident and subsequently 

report the matter to the concerned 

authorities. 

51. Anjali has been a very bright student in class 

but in the recent examination she has 

performed very poorly. She is not even 

behaving well in the class as well as with her 

friends. You come to know that she is going 

through a tragic phase as her father died in a 

car accident recently. The school principal has 

asked you to call her mother to inform about 

her poor performance. In such a situation 

what will you do ? 

 You will tell her mother that Anjali‟s poor 

performance is due to the effect of her 

father‟s demise and also counsel her mother 

how to help her child. 

 

 

 

 

 

 

50. మీరత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మ జిషట మెైన టాకీిలో అమమహఴతి నం చ్చ 
దగారలో ఉనన మమొక్ నగమహతుకూ రెళుమననప్పడె ఆ 
డైెఴీరత తనక్ు అక్కడుకూ రెళుడాతుకూ అనమతి లేదతు 
చెతృహడె, ఆ టరా న్ి  తోృ రతట  ఆపష దగార ఆగ  క్ మోజుక్ు 
తురణభంచతు రౄ. 50 క్డతాడె.అలా క్డెతేననప్పడె ఆ 
కో్ర్క రౄ . 50 ఎక్ుకఴ తీషకొతు దాతుకూ రళద ఇఴవలేద . 

మీరత క్ మీటింగుక్ు త ందరగహ రెయళుయౌ . ఆప్మ ళథ తేలోో  
మీమైం చేశూహు రత? 

 ఆవిష్యానిే 
గురుు ొంచుక ని చినే నోటు మాస్ుక ని తమాాత 
స్ొంబొంధిత అధికారులకు ణెలియచేయటొం. 

 

51. అంజయౌ తన తరగతిలో చాలా తెయౌరెైన లో , కహతు ఈ మధ్య 
జమ గ న ప్మీక్షలోో  తన చాలా అధావననంగహ చేళంది . తన 
ళతనఴితేలతో క్డా షమ గహ లేద . ఆబ  తండుర ఇటీఴల కహరత 
ప్రమాదంలో మరణ ంచాడతు , ఆబ  చాలా మానళక్ంగహ 
బాధ్లోో  ఉందతు మీక్ు తెలుషు ంది . షఽకలు ర తుిప్ల్ ఆబ  
తయోౌతు యౌంచ్చ ఆబ  ప్మీక్ష ఫయౌతాలగుమ ంచ్చ 
తెయౌయచేయమనానరత. ఆ ప్మ ళథ తేలోో  మీమైం చేశూహు రత? 

ఆబె తలాికత ఆబె గుమిొంచి చెిు, ఆబె తొండిర మరణొం వ్లా ఆబె 
లో ఏరుడుతునే మారుులను గమనిొంచమని ఆబె తలాికత 
కౌనిిలిొంగ్ ఇచిి ఆబెను జాగితు గా చూస్ుకోమనడొం. 
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52. You are working as an officer with a 

government financial institution. As a team 

leader of a group you have been sent to a 

village to identify the grass-root financial 

problems of the villagers. You will  

  Submit a report after consulting all the group 

members giving all the details and 

viewpoints of all members. 

53. A religious fair is going to happen in 

Vijayawada. As a Police Officer of that area 

you have been asked to organize a  

stampede-free religious fair around the holy 

shrine. You will : 

Make proper arrangements to control the crowd by 

deploying police officers at various places. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. మీరత ప్రభుతవ ఆమ థక్ షంషథ లో ఆపషరత . క్ జట ట క్ు 
అధికహమ గహ మిమమయౌన క్ ప్ల ో క్ు రెయు , అక్కడు ప్రజల 
మౌయౌక్బ ైన ఆమ థక్ క్శుహట లన గుమ ుంచమనానరత . మీరత: 

స్భ్ుోలణో స్ొంప్రద్ిొంచి వామ ి అభినురా యాలు కోి డీకమిొంచి 
స్వివ్రబైెన నివేద్ిక స్మమిుస్ాు రు. 

 

 

 

53. యజయరహడలో క్ మతప్రబ ైన ఉతిఴం జరగనంది . క్ 
తోృ య్ష అధికహమ గహ మీమమయౌన త కూకషలాట జరగక్ుండా ఆ 
ప్యతర షథ లంలో ఉతిఴం జమ గైలా చఽడమనానరత . మీరత 

 

నోు లీస్ు అధికారులను వేమైారు స్థ లాలలో నియమిొంచి , 

గుొంప్పను అమికటటట లా ప్లు చరోలు చేస్ాు రు. 
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54. The communication process consists of several 

steps. In _____________, the receiver interprets 

the message and translates it into meaningful 

information. 

  Decoding 

 

55. By choosing to speak from the floor instead of 

the dais, a speaker can show the audience a 

sense of 

  Equality 

 

56. Emotional intelligence is  

 The ability to monitor one‟s own and others‟ 

feelings and one‟s thinking and actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. క్మూయతుకైశన్ తోృర ళ స్ లో అనేక్ యఫాగహలునానభ . 

అందలో ___________, మ ళఴరత యశయాతున గరఴించ్చ 
బ ళతజ్ న తరతు మా చేళ అరథఴంతబ ైన షమాచారంగహ 
మారతషు ంది. 

  డీకోడిొంగ్ 

 

 

55. రేదిక్ కహదతు మామూలుగహ నేలమీద తులుచతు మాటాో డే , 

క్ ఴక్ు తరక్షక్ులక్ు ___________ చఽంచఴచి. 

 స్మానణాానిే 

 

 

 

56. ఎమోశనల్ ఇంటయౌజెన్ి అంటే  ___________ 

 తమ ఫలవాలను, 
ఇతరుల ఫలవాలను, ఆలోచనలను, 
చరోలను కూడా మానిటర్ చేయగలగటొం 
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57. What is intuitive decision making based on ? 

  Instinct 

 

58. Critical thinking concerns  

  Determining the quality of our beliefs  

 

59. UNIVERSAL is coded in a code as 

VRUILSANE.  What is the code for 

ABOLISHED under the same rule ? 

  LSAODHEBI 

 

60. In a particular code, HOSPITALS is coded as 

HSOLSAPTI. The code of BIOLOGICALS will 

be 

 

 BSILOALCOIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. షసజబ ైన తురణయం తీషకోఴడం దేతు మీద ఆధారప్డు 
ఉంట ంది? 

స్హజగుణొం 

 

58. కూోశట బ ైన ఆలోచనలక్ు షంబంధించ్చ _________ 

మన నమమకాలకు గల గుణానిే నిరణభస్ాు భ 

 

 

59. UNIVERSAL   అనే  ప్దం క్ కోడ్ లో  VRUILSANE 

గహ మహయబడుతే , మమ   ABOLISHED  అనే ప్దం ఆ కోడ్ 
లో ఎలా మహశూహు రత? 

 LSAODHEBI 

  

60. HOSPITALS  అనే ప్దం క్ కోడ్ లో        HSOLSAPTI 

గహ మహయబడుతే      BIOLOGICALS అనన ప్దం ఆ కోడ్ 
లో ఎలా మహశూహు రత? 

BSILOALCOIG 
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PART B (i) 

Science and Technology 

61. The National Chemical Laboratory has 

developed a nanogenerator that could produce 

electric power when pressure is applied. 

Which of the following principles or technology 

is used in this ? 

 Piezoelectric effect 

62. Which of the following is the new instrument 

developed by NASA that could search for 

signatures of life on Mars? 

 Bili 

63. Common salt besides being used in kitchen 

can also be used as the raw material for 

making the following : 

DELETED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. నేశనల్ ఇతుటిటృయట్ ఆఫ్ కెమిక్ల్ లాబొ మైటమీ   రషర్ 
ఇచ్చినప్పడె యదయతేు న ఉతతిు  చేళత నానోజెనమైటరతన 
తయారతచేళంది. కూంది రహటిలో ఏ రతుిప్ల్ లేదా శూహంకైతిక్త 
రహడబడుంది? 

 ియాజో ఎలకతటిక్ ఎపెక్ట 

 

62. మార్ి మీద మానఴ జీయత మైఖలన గుమ ంచ్చ 
తెలుషకోడాతుకూ ఎన్ ఏ ఎస్ ఏ తయారత చేళన యం తర  
ప్మ క్రం ఏది? 

 నృలి 

 

63. ఉప్ప ఴంటగదిలో రహడక్బే కహక్ ___________ 

తయామీలో ముడు షరతక్ుగహ  ప్తుచేషు ంది. 

DELETED 
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64. Magnification produced by a rear view mirror fitted 
in vehicles 

 is less than one 

65. Which of the following phenomena of light are 
involved in the formation of a rainbow ? 

 

 Refraction, dispersion and internal reflection 

66. Which of the following was  the first digital wallet 
company in India ? 

  MobiKwik 

67.  ‘OneerTM’ is a/an 

 Innovative technology for „„Drinking Water 

Disinfection System‟‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ళుక్ు తగ ంచ్చన రెనక్ యక్షణ అదద ంలో మాగ నపకైశన్ 

 కటి కనాే తకుెవ్ 

 

65. కూరందనన కహంతి పనామినా లోో  ఏది  సమ యలుో  ఴచేిటప్పడె  
ప్తుచేషు ంది? 

వ్కరిభ్వ్నొం, వాోిు , అొంతరగ త ప్రతినృొంబొం 

 

 

 

66. కూరంది రహటిలోో  ఏది ఫారతదేవ ముదటి ఇ - రహల ట్ క్ం తూ? 
 మునృకతాక్ 

 

67. ఒతూర్ టి ఎమ్ అనేది క్ _________ 
 “ణాగునీటిని  కతిమి 

రహితొంగా చేసే సిస్ట మ్” క తు  స్ాొంకైతికత 
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68. Which of the following is a ‘‘Fire and Forget’’ anti-
tank missile ? 

 Nag 

69. IPv4 and IPv6 are addresses used to identify 
computers on the Internet. 

  Number of bits required for IPv4 address is 

less than number of bits required for IPv6 

address 

70. The first computer virus is known as 

  Creeper Virus 

71. The use of mobile and wireless applications (e.g., 
SMS, apps, wearable devices, remote sensing and 
use of social media, such as Facebook, Twitter and 
Instagram) for health related purposes describes 
______ . 

  m-health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. కూరంది రహటిలోో  “కహయౌి మమ ితోృ ” రక్ం ఆంటీ మిళ ైిల్ టాంక్స 
ఏది? 

 నాగ్ 

69. IPv4, IPv6 అంతమహు లంలో గణక్ యంతరా లన గుమ ుంచే 
చ్చరతనామాలు 

IPv6 చిరునామాకు అవ్స్రమభయో నృటా 
స్ొంఖ్ో కనాే IPv4 కత అవ్స్రమభయో నృటా 
స్ొంఖ్ో తకుెవ్ 

 

70. ముటట  ముదటి క్ంప్ూయటర్ రెైరస్ 
  కరిప్ర్ వెైరస్ 

71. ముబ ైల్ మమ యు రైెయర్ ల స్ ప్మ క్మహలన రహడటమ్ ( ఎస్ 
ఎమ్ ఎస్ , యాస్, రేరబుల్ డురైెళ స్ , ఎక్కడయ  ఉనన 
శోూ లయల్ మీడుయా అంటే , పతస్ బుక్స , టివటట ర్, ఇనాటిగహర మ్) 

ఆమోగయ ప్రంగహ  _________ అంటారత. 

 

 ఎమ్-హెల్ు  
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72. What is the full form of Li-Fi network ? 

 Light Fidelity 

73. MoU was signed between ISRO’s Telemetry 
Tracking Command Network and which other 
organisations on August 6, 2017 ? 

All of the above 

74. Where will NASA send its next-generation atomic 
clock in 2019 ? 

 Space 

75. ScatSat is for 

 Weather monitoring 

76. What was the Chandrayaan I ? 

 Lunar Probe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. ల ై-ప ై నెట్ ఴర్క యఴరణ ఏంటి? 
ల ైట్ పిడిలిటి 

 

73. ఇశోూర  టెయౌబ టిర టరా కూంగ్  క్మాండ్ నెట్ ఴర్క ఏ షంషథ తో ఎమ్ 
ఒ యు 6 ఆగస్ట  2017 న చేషకొంది? 

 ెైవ్నీే 

 

74. ఎన్ ఏ ఎస్ ఏ తన ఆటోబేటిక్స నెక్సటి జెనెమైశన్ కహో క్స  న 
2019 ఎక్కడక్ు ప్ంప్నంది? 

 సేుస్ 

75. శూహకట్ శూహట్ అనేది _________ కోషం. 

 

వెదర్ మానిటమిొంగ్ 

76. చందరయాన్ I అంట ే_________ . 

లూనార్ నోుర బ్ 
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77. ISRO opened its 1st visitor’s gallery to watch rocket 
launches at Andhra Pradesh’s Sriharikota. Its 
capacity is 

 5,000 

78. What is ‘Varunastra’? 

A torpedo 

79. Jagadish Chandra Bose Centre for Advanced 
Technology was established with the help  
of  

  DRDO 

80. Which of the following DRDO’s missile is used to 
destroy enemy radars and communication facilities 
? 

  Anti-radiation missile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. ఇశోూర  తన ముదటి ప్మహయటక్ుల గహలమీతు ఆంధ్రప్రదే శ్ లో తు 
శీరసమ కోట లో మహకెట్ లాంఛ్ చఽడటాతుకూ అనమతిశోూు ంది . 

దాంటోో  ఎంత మంది ప్డతారత? 

  5,000 

 

78. ఴరతణాషు ంీ అంటే _________ . 
 క టలమ ుడయ 

79. జగదీవ చం దర బో స్ ళ ంటర్ ఫర్ అడావన్ట్ టెకహనలజి ఎఴమ  
షశృయంతో ఏమహట  చేయబడెతోంది? 

  డి ఆర్ డి ఒ 

 

80. ప్గరహమ  మహడారోన , క్మూయతుకైశన్ ఴషతేలన నావనం 
చేయడాతుకూ డు ఆర్ డు ఒ యొక్క ఏ మిళ ైిలున రహడతారత ? 

  ఆొంటి –మైడిభయష్న్ 
మిసెైిల్ 
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81. Which materials are used for Superheater tubes ? 

  Chromium Molybdenum 

82. Which is the first State in India to make  
roof-top rainwater harvesting compulsory for all the 
houses? 

  Tamil Nadu 

83. How is Asthma caused in human beings ? 

 Because of air pollution 

84. Two biodiversity hot-spots in India are 

 Eastern Himalayas and Western Ghats 

 

85. The Statue of Liberty is green because of  

 Oxidized copper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. షఽప్ర్ ఴీటర్ టృయబ్ి లో ఏ ఴషు ఴపన రహడతారత? 

 

కోి మియమ్ బైెలిద్ెనమ్ 

82. ఫారతదేవంలో ఏ మహశట ంే ముటట ముదటిశూహమ  ఇళు  ై 
క్ప్పలమీద  రహన తూటి ళతక్రణ తప్తు షమ  చేళంది? 

తమిళ్నాడు 

 

83. మానఴపలక్ు ఆషు మా ఎలా ఴషు ంది? 
 గాలి కాలుష్ోొం వ్లా 

84. ఫారతదేవంలోతు శృట్- శూహట్ లోో  బయో రైెయధ్యం ఉనన 
మెండె ఏయ? 

      తూరుు హిమాలయాలు, ప్డమట ికనుమలు 

 

85. శూహట చయ ఆఫ్ యౌబమీట ఆక్ుప్చిగహ ఉంట ంది కహరణం   
 ఆకతిడెైజ్్డ మాగి 
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86. A device used to measure the amount of moisture 
in the atmosphere is called a 

  Hygrometer 

87. The noble gas used for the treatment of cancer is 

 Radon 

88. The Earth’s atmosphere is divided into layers based 
on the vertical profile of 

  Air temperature 

89. The broad, green part of the leaf is called 

  Lamina or blade 

 

90. The disease ‚Itai Itai‛ is caused by 

  Cadmium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. రహతాఴరణంలోతు తేమన కొయౌచే ప్మ క్రం తరత 
 హైెగోి మీటర్ 

87. కహనిరతక్ు  చ్చకూతిలో రహడబడే నోబుల్ గహస్ ఏది? 
మాడాన్ 

88. భూమి యొక్క రహతాఴరణం  తొృ రలు తొృ రలుగహ యడుఴడు 
ఉంట ంది, దాతుకూ కహరణం దీతు _________ తులుఴప 
తొృర ప ైల్. 

గాలి వాణావ్రణొం 

89. రెడల ైన ఆక్ు యొక్క ఆక్ు ప్చితు ఫాగం _________ 

తరత. 
లేమినా లేద్ా బలా డ్ 

90.  “ఇటైె ఇటైె” అనే రహయధి _________ ఴలో ఴషు ంది. 
కాడిమయమ్ 
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PART B (ii) 

Current Events of Regional, National and 

International Importance 

91. MERA India has been launched to eliminate malaria 
from India by which year ? 

  2030 

92. Divyansh Singh Panwar, who secured 2020 Tokyo 
Olympic Quota, is associated with which field ? 

  Shooting 

93. Where is the headquarters of Centre for Cellular 
and Molecular Biology (CCMB) located ? 

 Hyderabad 

94. The world’s tallest 131 ft indoor waterfall has 
opened in which of the following countries ? 

  Singapore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. ఎమ్ ఇ ఆర్ ఏ ఇండుయా దేవంలో  మలేమ యాన ప్ూమ ుగహ ఏ 
షంఴతిరం లోప్ప తురౄమయౌంచడాతుకూ తురణభంచారత ? 

  2030 

92. దిరహయంశ్ ళంగ్ ప్నవర్ , టోకోయ  లో జమ గై  2020  యౌంక్స 
కోటాలో ఏ కీరడలో ఎతునక్యాయడె ? 

 ష్ూటిొంగ్ 

93. ళ లుో లార్, మోయౌక్ుయలర్ బయాలజీ ళ ంటర్ ఴెడ్ కహవరటర్ి 
ఎక్కడెంది?( ళ ళ ఎమ్ త) 

 హెైదమాబలద్ 

94. ఏ దే వంలో ప్రప్ంచంలోనే 131 అడెగుల ఎతెతు న ఇన్ డయ ర్ 
రహటమహపల్ి   ఉంది? 

  సిొంగప్ూర్ 
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95. The London School of Economics and Political 
Science (LSE) has established a new academic 
position in honor of which Indian-born philosopher 
and economist ? 

 Dr. Amartya Sen 

96. Which State Government has reduced the tenure of 
Lokayukta from eight years to five years ? 

 Rajasthan 

97. According to Forbes billionaire list 2019, who is the 
world’s wealthiest person ? 

 Jeff Bezos 

98. Who has been appointed as the head of the 
mediation panel on Ayodhya’s Ram Janmabhoomi – 
Babri Masjid land dispute case ? 

 

 Justice F.M.I. Kalifulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. లండన్ షఽకల్ ఆఫ్ ఎక్నామిక్సి అండ్ తొృ యౌటిక్ల్ ళ ైన్ి  
ఫారతదేవంలో ప్పటిట న పలాషఫర్ ఎకహనమిస్ట  _________ 

గౌరరహరథం  కొతు  అకహడెమిక్స తొృ ళశన్ తృహర రంభంచారత? 

డా. అమరుయ సేన్ 

96. ఏ మహశట ంే లోకహయుక్ు కహలప్మ మితితు ఎతుమిది ఏళునంచ్చ 
ఐద ఏళైుగహ తగ ా ంచ్చంది? 

 

మాజస్ాథ న్ 

97. తోౄ ర్ఫ్ తయౌయతూర్  యౌస్ట  2019  ప్రకహరం ప్రప్ంచంలో అతయంత 
ధ్నఴంతేడెఴరత? 

 జ ఫ్ బెజోస్ 

98. అయోధ్య  ై ననన బ డుటేశన్ తృహనెల్ మహమజనమభూమి - 
బాబమీ మళద్  భూమి తగహదాక్ు ఎఴమ తు అధికహమ గహ 
తుయమించారత? 

 

జసిట స్ ఎఫ్. ఎమ్.ఐ. ఖ్లీప్పలాా  
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99. Indian archaeologists recently unearthed a rare life-
sized stucco sculpture from a Buddhist site in 

 Telangana 

100. Which is the correct descending order of rice 
producing States in India ? 

 West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab and 

Andhra Pradesh 

101. Which of the following statements is not  
correct ? 

India is the biggest producer of vegetables in the 

world. 

102. The Global Business Summit 2019 was held in 

 New Delhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. ఫారత ప్పమహఴషు  ఱహఖ  ఇటీఴల అరతదైెన ఴయకూు ఎతేు  శొూట కోక 
శిలాతున క్ బౌదధ  ళ ైట్ లో క్నగొనానరత? 

ణెలొంగాణ 

100. ఴమ  శూహగుదలలో ఏది షమెైన అఴమోసణ క్రమం? 

ప్శ్చిమబెొంగాల్, ఉతు రప్రద్ేశ్,ప్ొంజాబ్, ఆొంధ్రప్రద్ేశ్ 

 

 

101. కూంది రహటిలోో  ఏది షమెైన ప్రక్టన కహద? 

ఫలరతద్ేశొం ప్రప్ొంచొంలో  అతి ెదే కూరగాయల ఉతుతిు ద్ారు. 

 

 

102. గోో బల్ తజినెస్ షమిట్ 2019 ఎక్కడ జమ గ ంది ? 

నూోఢిలాీ 
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103. Which committee of UNSC designated Pakistan-
based Jaish-e-Mohammad Chief Masood Azhar as 
a global terrorist ? 

 1267 Committee 

104. The Supreme Court of India has removed C.B.I 
Director Ranjit Sinha from 

 2G Case investigation 

105. The last captive white tiger named Bajirao died 
recently at 

 Sanjay Gandhi National Park 

106. Different names of cyclones and places affected are 
given below. Match the following : 

DELETED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103. యు ఎన్ ఎస్ ళ కూ చెందిన ఏ క్మిటీ  తృహకూశూహు న్ క్ు చెందిన 
జైెష్-ఎ-ముసమమద్ చీఫ్ మషఽద్ అజసర్ న ప్రప్ంచ 
తీఴరరహదిగహ ప్రక్టించ్చంది? 

1267 కమిట ీ

104. ఫారత షమోవననత నాయయశూహథ నం  ళ .త.ఐ. డైెమెక్టర్ రంజిత్ 
ళంగ్ న ______ నంచ్చ త లగ ంచ్చంది. 

2G కైస్ు ఇనెాసిట గైష్న్ 

 

105. తెలో ప్పలులోో  చ్చఴమ గహ ప్ట ట బడున బాజీమహవ్ తరత 
 టట బడునది ఇటీఴల ఎక్కడ చతుతోృ భంది ? 

స్ొంజయ్ గాొంధీ నేష్నల్ నుార్ె 

106. కూంద ఇఴవబడున యయధ్ తేతౄహనలన , నశట  తోృ భన 
షథ లాలన జతచేయండు 

DELETED 
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107. According to a recent research study, Global 
warming can wipe out two times more  
ocean-dwelling species than land and dwelling 
species from habitats.  This study was conducted 
by 

 Rutgers University in U.S. 

108. To provide reservations to economically weaker 
sections, the Lok Sabha has passed the following 
amendment bill. 

 124th Constitutional Amendment Bill 

109. The Union Cabinet has approved amendment to the 
POCSO Act recently. What is the full form of the 
POCSO ? 

 Protection of Children from Sexual Offences 

 

110. On the occasion of World Press Freedom Day, the 
UNESCO conferred World Press Freedom Prize 
2019 awarded to two Myanmar journalists, who 
reported on alleged human rights violations in 
Myanmar. They are  

 Kyaw Soe Oo and Wa Lone 

 

 

 

 

 

107. ఇటీఴల ప్మ ఱలధ్నల ప్రకహరం   గోో బల్ రహమ మంగ్ ఴలో 
షముదరా లు ఉనన దాతుక్నాన మెటిట ంప్ప-భూమి ై తుఴశిషు నన 
షాలట లోతు జాతేలన , అయ తుఴశించే తృహర ంతాలన 
ముంచేశూహు భ. ఈ ప్మ ఱలధ్న చేళనది 

రటగగ ర్ి విశావిద్ాోలయొం, యు.ఎస్.ఏ 

 

108. ఆమ థక్ంగహ రెనక్బడున తరగతేల రహమ కూ మ జమైవశన్ి 
క్యౌంచడాతుకూ లోక్షభ అబ ండెమంట్ తల్ 

124 మాజాోొంగ అబెొండెమొంట్ నృల్ 

 

 

109. యూతుయన్ కహతనెట్ ఇటీఴల  .ఒ.ళ.ఎస్.ఒ. అబ ండెమంట్ 
తృహస్ చేళంది. .ఒ.ళ.ఎస్.ఒ. అంటే ఏంటి? 

నురర టగక్షన్ ఆఫ్ చిల్రన్ ఫ్రమ్ సెకుివ్ల్ అపెన్ి సెస్ 

 

 

110. ప్రప్ంచ  రస్ షవతంతరయ దినం మోజు యునెశోూ క ప్రప్ంచ  రస్ 
షవతంతరయ బసుమతితు 2019 కూ గహన  మయనామర్ లో 
మానస సక్ుకల ఉలోంఘన గుమ ంచ్చ మహళనందక్ు  
మయనామర్ జరనయౌషట లకూ ఇచ్చింది.  రహళైు 

కాోవ్ స్ో భ ఊ, వా లోన్ 
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111. A science teacher Peter Tabichi has won the 
prestigious Global Teacher Prize 2019, which 
honours the world’s best teacher. He belongs to 

 Kenya 

112. The Asian Competitiveness Institute (ACI) has 
released the Ease of Doing Business Rankings for 
Indian States. Identify the States in descending 
order : 

Andhra Pradesh, Maharastra and Delhi 

 

113. Andhra Pradesh has topped Ease of Living Index 
Rankings under AMRUT in 2018. It was followed 
by 

 Odisha and Madhya Pradesh 

114. According to UNCTAD’s Trade and Development 
Report (TDR) 2017, one of the following 
statements is not correct : 

India and China at their current levels of growth, 

they will become “growth poles” for global economy 

in near future. 

 

 

 

 

 

111. అతయంత ప్రళదిధ  తొృ ందిన గోో బల్ టీచర్ బసుమతి , ప్రప్ంచంలో 
ఉతు మ ఉతృహధాయయుతుగహ గౌరరహతున టర్ తతచీకూ  2019 కూ 
క్ ళ ైన్ి టీచరతక ఴచ్చింది. అతడె ఏ దేవషథ డె? 

 క నాో 

112. ది ఏలయన్ కహం టేటివ్ నెస్ ఇతుటిటృయట్ ( ఏ ళ ఐ ) 

ఫారతదేవ మహశుహట ే ల తజినెస్ మహంకూంగ్ చేయడాతుకూ షలభబ ైన 
తీరత షఽచ్చంచ్చంది . ఆ మహశుహట ే లన అఴమోసణ క్రమంలో 
గుమ ుంచండు 

ఆొంధ్రప్రద్ేశ్, మహామాష్ట ర, ఢిలాీ 

 

 

113. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈళ యౌయంగ్ ఇండెక్సి మహంకూంగ్ లో ముదటి శూహథ నం  
ఏ ఎమ్ ఆర్ యు టి 2018 కూ తొృ ందింది. దాతు తమహవత 

డిస్ాి మమియు మధ్ోప్రద్ేశ్ 

 

114. యు ఎన్ ళ టి ఏ డు టేరడ్ అండ్ అభఴాదిధ  మ తోృ ర్ట  
( టి డు ఆర్) 2017 కూంది రహటిలోో  క్టి షమ  కహద. 

 

ఫారత, చెైనాలు ప్రషథ త అభఴాదిధ  ళథ తిలో, అయ “గరో త్ తృో ల్ి” గహ 
దగారలో మారతాభ. 
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115. Union Government has constituted a six member 
committee to look at selling as many as 149 State-
owned gas and oil fields. The committee will be 
headed by 

 Rajiv Kumar 

116. Who is the winner of United Nations Human Rights 
Prize 2018, in the field of activities for the rights of 
Women and Girls 

Three options are correct i.e Ms. Joenia 

Wapichana, Ms. Asma Jahangir and Ms. 

Rebeca Gyumi 

 

117. How many Municipal Corporations are there in 
Andhra Pradesh ? 

    16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. కైందర ప్రభుతవం  మహశుహట ే లక్ు షంబంధించ్చన  149 గహయస్ అండ్ 
ఆభల్ పల్డ  లన అమమడాతుకూ   ఆఱమంది తో క్మిటీతు 
తుయమించ్చంది. ఆ క్మిటీకూ అధ్యక్షుడె 

మాజీవ్ కుమార్ 

 

116. 2018 కూ యునైెటెడ్ నేశన్ి సయయమన్ మెైట్ి  ైజీ్ , ళు లీ, 

బాయౌక్ల సక్ుకలకోషం తృో మహడు గెలుచకొననది . 

Three options are correct i.e మిస్.జోతుయా ఴచానా, 
మిస్. అశూహమ జసంగీర్ & మిస్.మెబేకహ గూయమి 

 

 

 

117. ఆంధ్రదేవంలో ఎతున ముతుళప్ల్ కహమొమైశనో  ఉనానభ? 

 

16 
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118. Who is the first IPS and ITBP woman officer to 
successfully conquer the South Pole ? 

 Aparna Kumar 

 

119. Prana Raksha web application has been developed 
by the Chittoor Police. The app has been designed  

 To save the lives of road accident victims and 

reach out to women in distress. 

 

120. Who has taken charge as the first Chief Justice of 
Andhra Pradesh in Vijayawada ? 

 Justice Praveen Kumar 

 

118.  యూత్ తోృ ల్  న గెయౌచ్చన ముదటి ఐ  ఎస్ , మమ యు ఐ టి 

త  ళు  ీఆపషర్ ఎఴరత? 

అప్రణ కుమార్ 

 

 

119. చ్చతు రత జిలాో  తోృ య్షలు తయారతచేళన తృహర ణ రక్ష రెబ్ 

అో కైశన్. ఈ ఆప్ ఎఴమ తు కహతృహడాడ తుకూ తయామెైంది 

మోడు్  ప్రమాద్ాే లోా  నురా ణాలు నుో భన వాళ్ళకు, బలధ్లోా  ఉనే 

సీు ీలకు. 

 

120. యజయరహడ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముదటి చీఫ్ జళట స్ గహ 
బాధ్యతలు చేప్టిట నదెఴరత ? 

 జసిట స్ ప్రవీణ్ కుమార్ 

 


