
GROUP-II 

PAPER-II (A.P. SOCIAL HISTORY AND CONSTITUTION) 

INITIAL KEY 

 

1. Which of the following centres was recognized by the archaeologist as  

microlithic implement centre? 

 

 Giddaluru 

1. ఈ క్రింది కింక్ాలో్ల పురాతతవ  వేతతలు సూక్ష్మ రాతి పరికరాల కింక్రo గా గురి తించిన దేది ? 

గిరదలూరు  

2. The Buddhist work which refers to Andhra Padha is  

 Bhimasena Jataka 

2. ఆింక్ా పధమును క్పస్తత వించిన బౌరధ క్రింధము:  

 భీమసేన జాతకిం  

3. According to inscriptional evidence, the ruler of Bhattiprolu in the 3rd century B.C. 

was: 

 Kubhiraka 

3. శాసనాారాన్ని  బట్ట ిక్ీ.పూ 3 వ శతాబ్దదల్ల భట్ట ిక్ోలు పాలకుడిగా ఉని ది :  

 కుభీరకుడు  

4. The Satavahana queen, who acted as a regent during the minority of her son, was: 

Devinaganika 

4. తన కుమారుడు పిని  వయస్కు డు అవటింవల ోరాజ్య  సింరక్ష్కురాలిగా పాలిించిన శాతవాహన 

రాణి:  

దేవ నాగాన్నక  

5. Generally the rate of interest on the deposits in guilds, during the Satavahana period, 

was: 

12% 

5. స్తారణoగా క్ేణులు న్నరవ హించే బ్య ింకులో్ల డిపాజిట్ చేసిన సొముమ పై శాతవాహునుల కాలింల్ల 

వడ్డ ీరేటు ఇలా ఉిండేది:  

12%  

6. The ‘ Kolika ’  guild of the Satavahana period belongs to: 

  

Weavers 

 

6. శాతవాహునుల కాలింనాట్ట ‘కోలిక’క్ేణి వీరిర చిందినది:  

నేతపన్నవారు  

7. The foundation cream used by the Satavahana dancers was known as: 

 Aradalam 

7. శాతవాహునుల కాలింల్ల నర తీ మణులు వాడిన మైపూత ను ఇలా అనాి రు:  

అరరళిం 

8. Bhavaviveka was an acharya in the Buddhist vihara at: 



 Dhanyakataka 

8. భావవవేకుడు ఈ బౌరధ వహారింల్ల ఆచారుయ డిగా ఉిండేవాడు:  

ానయ కటకిం 

9. The Jain Philosophical work “Samayasara” was composed by: 

 Kondakundacharya 

9. జైన తాతివ క క్రింధమైన “సమయస్తర” మును రచిించినది:  

కిండ కుింాచారుయ లు 

10. Who was the last Ikshavaku ruler? 

 Rudrapurushadatta 

10. చివరి ఇక్ష్వవ కు పాలకుడు ఎవరు ? 

రుక్ర పురుష రత్తతడు  

11. Who among the following identified ‘ Sriparvata Swamy ‘ with Buddha ? 

 N.VenkataRamanaiah 

11. ఈ క్రింది వారిల్ల‘ ీ పపరవ త స్తవ మి’ న్న బుద్ధధన్నగా గురి తించినది:  

ఎన్. వేింకటరమణయయ   

12. The woman, who extended great services to Buddhism during the Ikshavaku period 

was: 

 Bodhisiri 

12.ఇక్ష్వవ కుల కాలింల్ల బౌరధమతాన్నర గొపప  సేవలిందిoచిన మహళ:  

 బోధిసిరి  

13. Which inscription of Pulakesin II refers to Mangalagiri as Mangalapura ? 

 Marturu inscription 

13. రిండో పులకశి ర చిందిన ఏ శాసనిం మింరళగిరిన్న మింరళపురింగా క్పస్తత వించిoది ? 

మారి్టరు శాసనిం  

14. Who among the following got the title “Gandharva – Vidya – Visarada“  during the   

Chalukyaperiod? 

 

 Chellavva 

14. చాళుకుయ ల కాలింల్ల ‘గాoధరవ  వ యా  వశారర’అనే బ్దరుద్ధను పిందినది ఈ క్రింది వారిల్ల 

ఎవరు ? 

 

చలవోవ   

 

15. “ Kalyanakaraka “, a medical work was composed by:  

 Ugradityacharya 

15. “ కళ్యయ ణ కారక ”మనే వైరయ  క్రింాన్ని  రచిించినది:  

 ఉక్గాదితాయ చారుయ డు  



16. The Chalukya King who is said to have built 108 Saiva temples was:  

 Vijayaditya II 

16. శైవాలయాలను న్నరిమ ించినటోు చపప బడుత్తని  చాళుకయ  రాజు:  

 రిండో వజ్యాదిత్తయ డు 

17. The Kapalikas emerged from the school of:  

 MisraSaivirm 

17. కాపాలికులకు జ్నమ న్నచిి న సి ధా ింతిం:  

 మిక్శశైవిం 

18. The main seat of the goddess Vasavi was: 

 Penugonda 

18. వాసవ దేవత క్పాన క్షేక్తిం:  

పెనుగొిండ 

19. “SarasangrahaGanita” , a mathematical work in Telugu was composed by:  

 PavuluriMallana 

19. స్తరసింక్రహ రణితమనే రణితశాస్తసత క్రింాన్ని  తెలుగుల్ల రచిించిన వాడు:   

పావులూరి మలనో 

20. Who among the following had borne the title “Abhinava Dandi “ ? 

 Ketana 

 

 

20. ఈ క్రింది వారిల్ల “అభినవరిండి“ అనేబ్దరుద్ధను ధరిించినది ఎవరు? 

కతన  

21. The Chalukyan ruler, who developed Kandukuru on the lines of Bezawada ? 

 Vijayaditya III 

21. కింద్ధకూరునుబెజ్వాడవలెఅభివృదిదపరచినచాళుకయ క్పభువు: 

 మూడో వజ్యాదిత్తయ డు 

22. The mother – goddess worshipped by the early Chalukyas was: 

 Hariti 

22. తొలి చాళుకుయ లు ఈ మాతృదేవతను ఆరాధిించారు : 

 హరీతి 

23. “Chitrameli” was the guild formed by : 

 Agriculturists  

23. “చిక్తమేళి” అనే క్ేణిన్న నెలకలుప కుని వారు:  

వయ వస్తయారులు  



24. During the Kakatiya period, the caste associations were known as:  

 Samayamu 

24. కాకతీయులకాలింల్ల కుల సింఘాలను ఈ వధింగా పిలిచేవారు:  

సమయము 

25. Pedagamjam and Chinaganjam were known for their production of:  

 Salt 

 

25. పెరరింజాిం, చిన రింజాింక్పాింతాలు తమ ఈ ఉతప తితర క్పసిదిద పింాయి:  

ఉపుప  

26. Which school of spiritual doctrine was propagated by KumarilaBhatta ? 

 Purva – mimamsa 

 

26. కుమారిలభటిుక్పచారిం చేసిన ఆ యా తిమ క సి ధా oత పింా ఏది? 

పూరవ మీమాింస 

 

 

27. Women’s property is inherited wholly by the daughters and the daughter’s 

daughters “ – In 

which work of the Kakatiya period can we find this legal tenet?  

 

 Vignanesvaram of Ketana 

27. స్తరత ఆసిత ఆమె కుమారతలకు, ఆమె కుమారత యొకు  కుమారతకు వారసతవ పు ఆసితగా సింపూర ణింగా 

సింక్కమిస్కతింది” –అనే నాయ య సూక్తాన్ని  కాకతీయులనాట్ట ఏ క్రింధింల్ల చూడవచ్చి  ? 

 కతన రచిించిన వజాి నేశవ రo 

28.  Who constructed the tank known as Kesari – Samudra?  

Prolaraja I 

28. కసరి సముక్రిం అనే తటకాన్ని  న్నరిమ ించినది ఎవరు ? 

 మొరట్ట క్ోలరాజు  

29. What was the other name of Motupalli ? 

 Desiyakkonda–Pattanam 

29. మోటుపలిరో ఉని  మరొక పేరు ఏమిట్ట ? 

 దేీయకు ిండ పటణిిం  

30. The main profession of Jayana, the author of Nrittaratnavali was:  

 Gaja – Sahini 

30. నృతత రతిా వళిన్న రచిించినజాయన క్పాన వృతిత:  

 రజ్స్తహణి  

31. During the ancient and medieval days, Pradvivaka was an adviser to the king in:  

 Judiciary  



31. క్పాచీన, మధయ  యుగాలో్ల క్పాడివ వాకుడు ఈ వభారింల్ల రాజుకు సలహాారుగా ఉిండేవాడు:  

నాయ య వయ వసథ 

32.  Kakatiaya Rudrama had borne the title “RayagajaKesari” in Commemoration of 

her victory  

over:  

 

 The rulers of Devagiri 

32. కాకతీయ రుక్రమ వీరిపైవజ్యాన్నర చిహి ింగా “రాయరజ్ కసరి “ బ్దరుాన్ని ధరిించినది : 

 దేవగిరి పాలకులు  

33. The Kakatiya King Pratapa Rudra became a captive at the end of his life to:  

Ulugh Khan  

 

33. కాకతీయ క్పతాప రుక్ద్ధడు తన జీవత చరమ రశల్ల ఇతన్నర బిందీగా పటిు బడీ్డడు:  

 ఉలూఘ్ ఖాన్  

34. The musical instrument Jalakaranda can be found mentioned in the inscription of: 

 Dharmasagar Inscription 

  

34. “జ్లకరిండ” అనే సింగీత పరికరిం ఈ శాసనింల్ల పేరొు నబడిింది:  

 ధరమ  స్తరర శాసనిం  

35. The literary work of the Reddy period, which gives information regarding the sea-

borne  

trade, is:  

 

 Haravilasamu 

 

35. రడి ీరాజుల పాలనా కాలింల్ల సముక్ర వాయ పారాన్ని  గురిించి సమాచారాన్ని చిే  స్తహతయ  క్రింధిం:  

హరవలాసిం 

36. Surambika, the queen of Pedakomativema excavated a tank known as:  

 Santana Sagaram 

36. పెర కోమట్ట వేమున్న సతీమణి సూరాoబ్దక తవవ ించిన తటాకిం : 

సింతాన స్తరరిం  

37. The most popular and favourite festival during the rule of Reddy rulers was:  

 Spring festival 

37. రడి ీరాజుల పరిపాలనా కాలింల్ల అతయ ింత క్పజా రరణ పిందిన, క్ీతి పాక్తమైన పిండుర:  

 వసింతోతస విం  

38. “Sangeeta Chintamani “, a work on music, was composed by:  

 Pedakomativema 

38.  “సింగీత చిింతామణి “ అనే సింగీత శాస్తసత, క్రింాన్ని  రచిించినది:  

పెర కోమట్ట వేముడు  



39. Who was the leader of the confederacy of liberation movement after the fall of the  

Kakatiyas?  

 

Prolaya Nayaka 

39. కాకతీయుల పతనానింతరిం వమోచనోరయ మ కూటమిర నాయకతవ ిం వహించినది ఎవరు ? 

క్ోలయ నాయకుడు  

 

40. In which language Krishnadeva Raya composed a play “ JambavatiKalyanam ”   

 Sanskrit 

40. కృషణ దేవరాయలు “జాింబవతీ కళ్యయ ణిం” అనే నాటకాన్ని  ఏ భాషల్ల రచిించాడు ? 

 సింసు ృతిం  

41. Who informed us that there were above 300 ports in VijayanagaraEmphire ? 

Abdur Razzak 

41. వజ్యనరర స్తక్మాజ్య ింల్ల 300 కు పైగా ఓడ రేవులుని టోు మనకు తెలిపినదిఎవరు ? 

అబుదర్ రజాక్  

42. The “ Kandachara ” department of the Rayas had dealt with:  

 Military affairs  

42. రాయల పాలనల్ల “కింాచార” శాఖ ఈ వషయాలిి  పరిీలిించేది:  

 సైన్నక వషయాలు 

43. Which of the following inscriptions describes the 12 rules to be observed while 

undertaking  

tank construction?  

 

 Porumamilla Inscription  

43. తటాకన్నరామ ణ సమయింల్ల పాట్టించాలిస న 12 సూక్తాలను వరి ణoచినది  ఈ క్రింది శాసనా లో్ల ఏది 

? 

  ోరుమామిళ ోశాసనిం 

44. Which temple is known for its beautiful paintings of the VijayanagaraSchool?  

 Lepakshi 

44. వయయనరర రీతిల్ల అింరింగా ర్టపoదిన చిక్త లేఖనాలకు క్పసిదిధ చిందిన ఆలయిం ఏది ? 

 లేపాక్షి 

45. Who among the following, gave a vivid description of the House of victory of 

Krishnadevaraya? 

 

 Domingo Paes 

45. కృషణ దేవరాయల భువన వజ్య భవనాన్ని  వపులింగా వవరిించినది ఈ క్రిందివారిల్ల ఎవరు ? 

డొమిింగో పేస్  

46. Who were Vipra – Vinodins of the Vijayanagaraperiod ? 

 Brahmin jugglers, who provided in-door entertainment to brahmins only 

46. వజ్యనరర కాలింల్ల కన్నప ించే వక్పవనోద్ధలు ఎవరు ? 



క్బ్హమ ణులకు మాక్తమే వారి వారి ఇళళ ల్ల వనోాని్న  అిందిించే క్బ్హమ ణ గారడి వారు  

47. According to art critics, the gopuras of which temple in Andhra excel in their beauty 

 over those of HampiVithalalaya ? 

Tadipatri 

47. కళ్య వమరశ కుల అభి క్పాయిం క్పకారిం, ఆింక్ధ ల్లన్న ఏ ఆలయ గోపురాలు హింీ వఠలాలయ 

గోపురాల కింటే స్కింరరింగా ఉింటాయి ? 

తాడిపక్తి  

48. The 17th Century trader who visited Andhra mines in search of best quality precious 

stones   

and diamonds was:  

 

 Tavernier 

48. మేలైన రతాి లు, వక్జాలను అనేవ షిసూత  ఆింక్ధల్లన్న రనులను సింరరిశ ించిన 17 వ శతాబ్దద 

క్రించి వర తకుడు ఎవరు ? 

టావెరిి యర్ 

49. The most famous port town known for textile trade during 16th and 17th centuries 

was:  

 Machilipatnam 

49. క్ీ.శ. 16, 17 శతాబ్ద లో్ల చేనేత వస్తస్తత ల వాయ పారింల్ల క్పసిదిధ చిందిన ఓడ రేవు పటణిిం ఏది ? 

మచిలీపటి ిం 

50.  In the Battle of Bobbili, Vijaya Rama Raju took the help of:  

 The French 

50. బొబి్ద లి యురదింల్ల వజ్యరామరాజు వీరి స్తయిం తీస్కకునిా డు : 

 క్రించి 

51.Identify the wrong match: 

 Andhra Prakasika -  P. Anandacharlu 

51. తపుప గా  జ్త పరచిన ాన్నన్న గురి తించ్చము:  

  ఆింక్ధ క్పకాశిక -  పి. ఆనింాచారోు 

52. The proscribed drama “Viplava – Parivartanamu”, appeared and banned during 

Non- 

Co-Operation movement was written by:  

 

 Kodali Anjaneyulu 

52. సహాయ న్నరాకరణోరయ మ సమయింల్ల వెలుగు చూసి న్నషేాన్నర గురైన “వపవో పరివర తనము” 

అనే బహషు ృత నాటకాన్ని  రచిించినది ? 

 కడ్డలి ఆింజ్నేయులు 

53. Who praised Veeresalingam as the South Indian EswarachandraVidyasagar ? 

 M.G.Ranade 

53. వీరేశలిింరింను రక్షిణ భారత ఈశవ ర చింక్ర వ యా  స్తరరున్నగా ీరి తించినది ఎవరు ? 



 ఎo.జి. రనడే 

54. Who was the social reformer mainly responsible for the disappearance of “Bhogam” 

caste from Andhra Society ? 

 RaghupatiVenkataratnam Naidu 

54. ఆింక్ధ సమాజ్ిం నుిండి “భోరిం” కులిం అింతరాధనిం కావటాన్నర క్పాన కారకుడైన స్తింఘిక 

సింసు ర త ఎవరు    రఘుపతి వెింకటరతి ిం నాయుడు 

55.In which year Pingali Venkaiah prepared a model of tri-colour flag, which was later 

accepted  

as the Indian National Flag with some modifications?  

 

 1921  

55. కదిద మారుప లతో భారత జాతీయ పతాకoగా అనుమతి పిందిన క్తివర ణ పతాక నమూనాకు పిింరళి 

వెింకయయ  ఏ సింవతస రoల్ల ర్టపకలప న చేశాడు ? 

1921  

56. During which movement the lyric “Veera –GandhamuTecchinaramu – Veerulevvaro 

–  

Telpudi” was composed ? 

 

 Salt Satyagraha 

56. “వీరరింధము తెచిి నారము – వీరులెవవ రో తెలుప డి“ –అనే గేయిం ఏ ఉరయ మ కాలింల్ల 

రచిించబడిింది ? 

ఉపుప  సతాయ క్రహిం  

57. Who was the Andhra Officer, who helped Sir Arther Cotton in the construction of the 

Godavari barrage ? 

V. Veeranna 

57. గోావరి ఆనకట ిన్నరామ ణింల్ల సర్ ఆరరీ్ కాటన్ ర సహాయిం చేసిన ఆింక్ధ అధికారి ఎవరు ? 

వ. వీరని   

 

58. After which movement TanguturiPrakasam came to be called as “Andhra Kesari” ? 

 Simon Go Back agitation  

58. ఏ ఉరయ మానింతరిం టింగుటూరి క్పకాశిం “ఆింక్ధ కసరి” గా పిలువ బడీ్డడు ? 

 సైమన్ గో బ్య క్ ఆిందోళన 

 

59. The first Criminal Case in Andhra during the Vandemataram movement was 

recorded at the  

event of:  

 

 Kakinada Riot Case 

59. విందేమాతర ఉరయ మకాలింల్ల ఆింక్ధ ల్ల జ్రిగిన ఈ సన్ని వేశింల్ల తొలి క్రమినల్ కస్క 

నమోదింది ? 

కారనాడ స్తమూహక అలరోి కస్క  

60. Who compared India to a milch cow and Indians to calves deprived of their due 

share of milk by the cunning Whiteman whom he compared to a subtle cowherd?  



 

 Chilakamarthi Laxmi Narasimham 

60. “భరత ఖిండింబు చకు న్న పాడి యావు – హింద్ధవులు లేరదూడలై యేడిు  చ్చిండ – తెలవోారను 

రడసరి గొలవోారు –పిత్తకుచ్చనాి రు మూత్తలు బ్దగియరట్ట ి“ అన్న చపిప నది ఎవరు ? 

చిలకమరి త లక్ష్మమ  నరసిింహిం 

61. Duggirala Gopala Krishnaiah raised a voluntary Corpse known as:  

 Ramadandu 

61. ద్ధగిరిాల గోపాల కృషణయయ  ోషిించిన సవ చఛ ింర రళ్యన్ని  ఇలా పిలిచారు:  

రామరిండు  

62. The first Police Station attacked by Alluri Seetarama Raju was : 

 Chintapalli 

62. అలోూరి రతారామరాజు ాడిచేసిన తొలి ోలీస్  సేషిన్ : 

 చిింతపలి ో 

63. Who is popularly known as “Andhra Sivaji”?  

 ParvataneniVeerayyaChowdari 

63. “ఆింక్ధ శివాజీ “ గా క్పసిద్ధదడైనది ఎవరు ? 

 పరవ తనేన్న వీరయయ  చౌరరి  

64. Who was the first President of Andhra Socialist Party?  

N.G. Ranga 

64. ఆింక్ధ సోషలిసి్క పారీ ితొలి అధ్యయ క్షుడు ఎవరు ? 

ఎన్. జి. రింగా  

65. In which District the Manganese industry, which stood first in the world during 1892 – 

1929 in its Production, was located?  

 

 Visakhapatnam 

65. మాింరనీస్క ఉతప తిత ల్ల 1892 – 1929 సింవతస రముల మధయ  క్పపించoల్లనే క్పధమ  సి్తనాని్న  

న్నలబెటిుకని  మాింరనీస్క పరిక్శమ ఏ జిలోాల్ల ఉింది ? 

 వశాఖపటణిిం 

66. Who joined the Forward Bloc of Subash Chandra Bose from Andhra ? 

MadduriAnnapurnayya 

66. స్కభాస్ చింక్రబోస్ నెలకలిప న ఫారవ ర్ ీ బో్క్ ల్ల ఆింక్ధ నుిండి చేరిన సభుయ డు ఎవరు ? 

మదూద రి అని పూర ణయయ   

67. Who was the President of Andhra Mahasabha during 1941 –1946 ? 

 Sir Vijaya  

67. 1941 –1946 సoవతస రముల మధయ  కాలింల్ల ఆింక్ధ మహాసభ అధ్యయ క్షుడు ఎవరు ? 

 సర్ వజ్య 

68. The “Kurnool Circular” was drafted by: 



 Kala Venkatarao 

68. “కర్టి ల్ సరుు లర్” న్న క్వాసినది ఎవరు ? 

 కళ్య వెింకక్టావ్ 

69. On whose appeal Swamy Sitaram had given up fast-unto-death?  

 VinobhaBhave 

69. ఎవరి వని పిం మేరకు స్తవ మి స్తవ మి రతారాిం ఆమరణ న్నరాహర దీక్ష్ను వరమిించాడు ? 

 వనోభాభావే  

70. When did PottiSreeramulu become a martyr ? 

 December 15, 1952 

70. పట్ట ి ీ పరాములు అమరుడైనదిఎపుప డు ? 

 డిసింబర్ 15, 1952 

71. Who among the following was not a member in Gentlemen’s Agreement ? 

 TanguturiPrakasam 

71. ఈ క్రింది వారిల్ల పెరద మనుషుల ఒపప ింరింల్ల సభుయ డు కాన్నది ఎవవ రు ? 

 టింగుటూరి క్పకాశిం 

72. Who was the Chief Minister of Andhra Pradesh during the separate Telangana 

Movement of 1969?  

 

 KasuBrahmananda Reddy  

72. 1969 ల్ల జ్రిగిన క్పత్యయ క తెలింగాణ ఉరయ మ కాలింల్ల ఉని  ముఖయ మింక్తి ఎవరు ? 

కాస్క క్బహామ నింర రడి ీ 

73. What was the main factor leading to Jai Andhra Movement?  

 Supreme Court’s judgment on Mulki rules 

73. జై ఆింక్ధ ఉరయ మాన్నర ారి తీసిన క్పాన అింశిం ఏది ? 

 ములీు  న్నబింధనలపై స్కక్ీo కో రిు తీరుప   

74. The Six Points Formula came into effect under the Constitutional Amendment of:  

 33rd Amendment 

74. ఆరు సూక్తాల పధకిం ఈ రాజాయ ింర సవరణ వా రా అమలుల్లర వచిి ింది:  

33వ సవరణ  

75. What is the full form of DWCRA?  

 Development of Women and Children in Rural Areas  

75. DWCRA పూరిత పర సవ ర్టపిం ఏది ? 

 డెవలపెమ ింట్ ఆఫ్ ఉమన్ అిండ్  చిస్తలనీ్  ఇన్ ర్టరల్ ఏరియాస్ 

76. Indira Prabha Scheme introduced by Y.S.Rajasekhara Reddy aims at:  

 Development of uncultivable barren lands, allotted to landless poor farmer 

76. వై.ఎస్. రాజ్ేఖర రడి ీక్పవేశ పెట్టని ఇిందిర క్పభ పధకిం లక్ష్య ిం :  



పింటలు పిండన్న బీడు భూములను అభివృదిధ చేసి భూములు లేన్న పేర రైత్తలకు 

కటాయిించడిం 

77. The tragic incident of helicopter accident, in which Dr.Y.S.Rajasekhara Reddy lost his 

life,  

took place on:  

 

 2nd September, 2009 

77. డ్డ||వై.ఎస్.రాజ్ేఖర రడి ీక్పాణాలు ోగొటిుకుని  హెలికాపరి్ క్పమారమనే  వషార సింఘటన 

జ్రిగిన రోజు :  

సపెిింబర్  2, 2009 

78. What are the provisions of the directive principles under Article 45 of our 

constitution? 

  Provide free and compulsory education to all children till the age of 14 years 

 

   78. మన రాజాయ ింరింల్ల ఏవ న్నబింధనలు సూక్తాల ఆదేశిక క్పకారిం న్నబింధన వ45 ? 

  14 కలిప ించటిం వరయ న్నరభ ింర ఉచిత పిలలోింరరిీ వరకు వయస్క సింవతస రాల  

 

   79. The Rehabilitation Council of India Act, 1992 provides  

    

   Constitution for regulating the training of rehabilitation professionals 

 

   79. 1992, భారత పునరావాస మిండలి చటిిం కలిప ించే సౌకరాయ లు: 

  న్నయమిించటిం క్కమబదీదకరిించేటటోు శిక్ష్ణను న్నపుణుల పునరావాస  

80. Widow remarriage Act was passed in? 

 1856 

80. వధవా పునరివ వాహ చటిిం ఆమోదిించబడిన సింవతస రిం: 

 1856  

81. Prevention, prohibition and Redressal Act 2013 addresses 

 sexual harassment of women at work place 
 

81. న్నరోధిం, న్నషేరిం, మరియు తిరిగి సవరిించే 2013 న్నరే ధశిించేది చటిిం:  

 .వే లైింగిక పై స్తరతల ల్ల క్పదేశిం పన్నచేసే ధిoపు 

82. Match the List –1 (Name of the Act) with List-2 (Year of enactment) and select the 

correct answer using the codes given below the lists. 

 

List –1 List –2 

Sl.No Name of the Act  Sl.No Year of 

enactment  

I. The Essential Commodities Act A 1954 

II. The Agricultural Produce (Grading 

and Marketing ) Act 

B 2006 

III. The prevention of Food Adulteration 

Act 

C 1955 

IV. Food Safety and Standards Act D 1937 

 

I-C,II-D,III-A, IV-B 



Q82. పట్టకి 1 (చటిిం పేరు ) న్న పట్టకి 2 (న్నరవ హించబడిన సింవతస రిం) న్న జ్త పరచిండి. క్రింర 

పట్టకిల్ల ఇవవ బడిన గురుతలిి  బట్ట ిసరైన సమాానాలిి   ఎింపిక చేయిండి. 

 

పట్టకి  –1 పట్టకి –2 

వరుస 

సింఖయ   

 చటిిం పేరు  వరుస 

సింఖయ  

చట ిన్నరవ హణ 

సింవతస రిం 

I. న్నతాయ వసర వస్కతవుల చటిిం  ఎ 1954 

II. వయ వస్తయ ఉతప త్తతలు (క్గేడిింగ్ 

మరియు మారు ట్టింగ్ ) చటిిం 

బ్ద 2006 

III. ఆహార పారాద ల కలీత చటిిం  సి 1955 

IV. ఆహార భక్రత మరియు 

క్పమాణాలచటిిం 

డి 1937 

 

 

  I-సి,II-డి,III-ఎ, IV-బి 

83. Gram Panchayat meetings are convened by 

Panchayat Secretary 

83  .ఎవరు న్నరవ హించవలసినది సమావేశమును పించాయతీ క్గామ ? 
  

   కారయ రరిశ పించాయతీ  

84. Parliament members can select villages for development under which of the 

following  schemes 

 

SAGY 

8 4 . దిగువ తెలిప న ఏ పధకిం క్రింర అభివృదిధ కరకు పారమోెింటు సభుయ లు క్గామాలనుఎింపిక 

చేస్కకోవచ్చి ? 

  

  .ఎస్.ఎ.జి.వై  

85. This legislation in AP against indiscriminate digging of borewells is 

APWALTA 

85  . చటిిం అరికటేి క్తవవ కాన్ని అక్కమ బ్వుల బోరు రాస్తషిింల్ల ఆింక్ధక్పదేశ్ వాట్టల్ల తెలిప న దిగువ

ఏది? 

   

  .వాలా్ట పి ఎ  

 

86. Regional Rural Banks (RRBs) were set up on recommendations of 

Narasimhan Committee 1975 

 

86. ఎవరి సిఫారస్కల ఆారింగా క్పాింతీయ క్గామీణ బ్య ింకులు ఏరాప టు చేయబడినవ? 

 .కమిటీ నరసిింహన్ 1975  

87. District wise Potential linked credit plans (PLPs) are prepared by 

 

NABARD 

87  .పటెన్నయిల్ వారీగా జిలోాల లిింక్ ీక్ెడిట్  పోానులను తయారు చేసిింది ఎవరు? 

  .నాబ్ర్ీ  

88. The pilot project of SHG-Bank linkage- ‘linking SHGs with Banks” was launched by 

 

NABARD 

88. సవ యిం సహాయక సింఘాలను బ్య ింకులతో అనుసింానిం చేసే కారయ క్కమాన్ని  క్పారింభిించినది 

ఎవరు? 

  నాబ్ర్ ీ

  

89. A Gram Sabha at the village level is: 

An assembly where all registered voters 

89.  క్గామ   స్తథ యిల్ల  క్గామ  సభ  అింటే 

ఓటరోుగా  నమోద్ధ  కాబడిన  సభుయ ల  



of the village are members 

 

 

సముాయము 

90.A people-sensitive support structure to 

facilitate poverty reduction through 

social mobilization and improvement of 

livelihoods of rural poor established by 

Govt of AP is:  

Society for Elimination of Rural Poverty 

(SERP) 

90. ఆింక్ధ  క్పదేశ్  క్పభుతవ ించే , క్గామీణ  

పేరలకు , స్తమాజిక  సమీకరణిం  మరియు  

మెరుగురల  వా రా  ారిక్రయ  న్నర్టమ లన  

చేయుటకు   క్పజ్ల  కోసిం 

చేయబడుత్తని  ఒక  మరదత్త న్నరామ ణ  

సింసథ: 

క్గామీణ  పేరరిక  న్నర్టమ లన  సింఘిం  

)SERP) 

91. Community Development Programme 

was initiated to: 

Contribute to development of village 

through public participation 

 

91.కమూయ న్నటీ  డెవలప్  మెింటు  క్ోక్గాము  

ఈ  లక్ష్య ము  తో   స్తథ పిింపబడిింది : 

క్పజ్ల  భారస్తవ మయ ిం  వా రా  క్గామ  

అభివృదిధర  దోహరిం  చేయుట    

92. The convergence of schemes of 

which two ministries is implemented 

under ICDS Scheme:  

Ministry of Health and Ministry of Women 

and Child Development  

92.ఐ .సి.డి. వవధ క్రింర పథకిం ఎస్

అమ ఏీకరణ పథకాలను లుచేసినవ  -  ఈ

శాఖలు మింక్తితవ రిండు:  

ఆరోరయ మింక్తితవ శాఖ ;మహళల  మరియు  

పిలోల  అభివృదిధ మింక్తితవ  శాఖ  

 

93.Which of the following banks has 

launched the PattabhiSitaramayya-Self 

Business Group (PS-SBG) scheme for rural 

women of the state to support them in 

starting own businesses?  

Andhra Bank 

 

93.ఈ  క్రింది  బ్య ింకులల్ల ఏ  బ్య ింకు 

రాస్తషిింల్లన్న  క్గామీణ  మహళలకు  సొింత  

వాయ పారాలు  క్పారింభిించ్చటల్ల  మరదత్త 

ఇవవ డ్డన్నర  పటిాభి  రతారామయయ -సల్్  

బ్దజినెస్  క్ూప్  )PS-SBG  ( పథకాన్ని

క్పారింభిించిింది? 

ఆింక్ధ  బ్య ింక్ 

94.An institution under Government of  

Andhra Pradesh for alleviating poverty 

and empowering all poor households in 

both rural and urban areas is:  

Andhra Pradesh 

MahilaSadhikaraSamstha (APMSS) 

 

94. క్గామీణ , పటిణ  క్పాింతాలో్లన్న  పేరరిక  

న్నర్టమ లనకు  మరియు  అన్ని  పేర  

కుటుింబ్లను  స్తధికారిం  చేయడ్డన్నర  

ఆింక్ధక్పదేశ్  క్పభుతవ ిం  రింర  ఒక  సింసథ: 

ఆింక్ధ  క్పదేశ్  మహళ్య  స్తధికార  సింసథ 

)APMSS) 

 

95.International Women’s Day is 

celebrated on: 

March 8 

95.అింతరాాతీయ  మహళ్య  దినోతస విం  

ఎపుప డు  జ్రుపుకుింటారు :  

మారిి  8 

96. Public Sector Undertaking working 

with a mission for the upliftment of tribal 

population in Andhra Pradesh since 1956 

is:  

Girijan Cooperative Corporation (GCC) 

Ltd. 

96.  1956   ల్ల ఆింక్ధక్పదేశ్ నుిండి

గిరిజ్నుల  అభుయ ని తిర   ఒక  ధ్యయ యిం   తో   

పన్నచేసే  పబ్దోక్  సకరి్  సింసథ: 

గిరిజ్న్  కోఆపరేట్టవ్  కారోప రేషన్  )జిసిసి (

లిమిటెడ్ 

 

97. AbhayaHastham (Velugu Pension and 

Insurance Scheme)of GOI-AP is for: 

For all women enrolled in SHGs 

97.GOI-AP యొకు  “హసతిం అభయ ”

)రు మ్ ఇన్సస రన్స అిండ్ పెనిన్  వెలుగు (

 స్తథ పిించబడినది కోసిం ఎవరి ? 

SHG లల్ల  చేరిన  మహళలింరరిీ 

98. The Governor of Andhra Pradesh has appointed ………………of the gram panchayat as 

the Marriage officer. 

 

Panchayat Secretary 

 



98.ఆింక్ధ క్పదేశ్ రాస్తష ి రవరి ర్, క్గామ పించాయతీ యొకు  ....................... ను వవాహఅధికారిగా 

న్నయమిించారు. 
 

పించాయతీ కారయ రరిశ  

 
99. Stand up India scheme provides loans to at least one Scheduled Caste/ Scheduled 

Tribe  

borrower and at least one-woman borrower per bank branch for setting up………. 

 

Green Field Enterprises 

 

99.  సి్తిండ్ అప్ ఇిండియా పథకిం క్రింర  ................................... క్బ్ించ్ బ్య ింక్ ఒకోు చేయటాన్నర ఏరాప టు

ఇస్తత రు ఋణాన్ని.  

 

క్గీన్ ఫీల్ ీసింసథలు 

 
100. Under which scheme of Government of Andhra Pradesh, the entire outstanding bank 

loan amount to Women Cooperative Societies as on 11 April, 2019 is going to be 

reimbursed? 

 

YSR Asara 

 

100. ది .11.04.2019నాట్టర చలిిోంచవలసిన మహళ్య కోఆపరేట్టవ్ సొసైట్టలకు, బ్య ింకు ఋణిం 

మొతాతని్న  ఆింక్ధ క్పదేశ్ క్పభుతవ ిం ఏ పథకిం క్రింర తిరిగి చలిిోంచబోతోింది? 

వై ఎస్ ఆర్ ఆసరా 

101. The drafting Committee was appointed by the resolution of the Constituent 

Assembly on: 

August 29, 1947 

101. రాజాయ ింర న్నరామ ణ సభ ఏ త్యదీన ముస్తయిా కమిటీన్న ఏరాప టు చేసిింది:   

 ఆగస్ట ా29, 1947 

102. Who said the Indian Constitution is the elephantine size: 

  H.V. Kamath 

102. భారత రాజాయ ింర పరిమాణింల్ల ఐరావతిం అన్న ఎవరు పేరొు నాి రు: 

 హెచ్. వి. కామత్  

103. The amending power of the Constitution of India is descried in Article: 

   368 

103. భారత రాజాయ ింరoల్ల రాజాయ ింర సవరణ అధికారిం గురిించి ఏ అధికరణల్ల వవరిించారు: 

  368 

104. Which writ give the meaning of “we command” in literally: 

  Mandamus 

 

104. ఏ రిట్ వా రా ాన్నన్న మీరు న్నరవ హించాలి అన్న ఆజాాపిించడిం: 

  మిండమస్ట 

 

105. Right to Privacy is contained in: 



  Article – 21 

105. ఏ అధికరణల్ల గోపయ తా హకుు  ఇమిడి ఉింధి: 

  ఆర్టకాల్ – 21 

106. Which Article of the Constitution of India deals with the Fundamental Duties:  

  Article – 51(A) 

106. భారత రాజాయ ింరింల్లన్న ఏ అధికరణ క్పాధమిక వధ్యలు గురిించి చరిి స్కతింది: 

  అధికరణ – 51(ఎ) 

107. The subject of Education is included in: 

  Concurrent List 

107. వరయ  అనే అింశిం ఏ జాబ్దతాల్ల పింద్ధ పరచబడినది: 

  ఉమమ డి జాబితా 

108. Committee on Public undertakings is a: 

  Parliamentary Committee 

108. క్పభుతవ  రింర సింసథల సింఘిం ఒక: 

  పారలమింటరీ కమిటీ 

109. Who elect the Vice President of India? 

  Both houses of Parliament 

109. భారత ఉపరాస్తషపితిన్న ఎవరు ఎనిు కుింటారు: 

  పారలమింటు ఉభయ సభలు 

110. Which of the following Article of the Indian Constitution deals with Pardoning 

power of the Indian President: 

 Article – 72 

110. భారత రాజాయ ింరింల్లన్న ఏ (న్నబింధన) అధికరణ క్పకారిం రాస్తషపితిర క్ష్మాభిక్ష్ క్పస్తదిించే 

అధికారిం ఉింది: 

  72వ అధికరణ 

111. The maximum numbers of Union Council of ministers shall not exceed: 

  15% of Lok Sabha Members 

111. కింక్ర మింక్తి మిండలి రరిష ిసభుయ ల సింఖయ  ఎింతకు మిించరాద్ధ: 

  లోక్ సభ సభ్యు లలో 15% 

112. The first Law Officer of the Government of India is: 

 Attorney General of India 

112. భారతక్పభుతవ  క్పధమనాయ యధికారి: 

 భారత అటారీీ  జనరల్ 

113. The Makers of the Constitution of India borrowed the concept of Judicial 

review from: 



  U.S.A 

113. భారత రాజాయ ింరన్నరామ తలు నాయ య సమీక్ష్వధికార భావనను ఏ రాజాయ ింరిం నుించి 

క్రహించారు: 

  అమర్టకా సింయుక త రాష్ట్రాలు 

114. Which of the following Article deals with the tenure of the President of India:  

  Article – 56 

114. ఈ క్రింది వాన్నల్ల ఏ అధికరణ భారత రాస్తషపితి పరవీ కాలిం గురిించి వవరిస్కతింది: 

  56వ అధికరణ 

115. Who among the following presidents of India has functioned as the speaker of 

Lok Sabha: 

  N. Sanjeeva Reddy 

 

115. ఈ క్రింర పేరొు ని  భారత రాస్తషపిత్తలల్ల ఎవరు ల్లక్ సభ రప కరుగా పన్న చేశారు: 

  ఎన్. సింజీవ రెడిి 

116. Which Articles of the Indian Constitution deals with the matters relating to All 

State Legislature: 

 Article 168 to 212 

116. భారతరాజాయ ింరింల్లన్న ఏ ఏ అధికరణలుఅనీి  రాస్తష ి శాసన శాఖకు సింబింధిించిన 

అింశాలను వవరిస్కతనిా యి: 

  168 నిండి 212 అధికరణల వరకు  

117. At present how many States in India are having Legislative Councils: 

  7 

117. క్పస్కతతిం భారత దేశముల్ల ఎన్ని  రాస్తషిాలు శాసన మిండళళ ను కలిగి ఉనిా యి: 

  7 

118. Who appoints the Chairman of Finance Commission: 

  President of India 

118. ఆరి ధక సింఘిం అరయ క్షుడిన్న ఎవరు న్నయమిస్తత రు: 

  రాష్ట్్ాపతి  

119. From which Constitution the concept of concurrent list has borrowed: 

  Australia  

119. ఉమమ డి జాబ్దతా అనే భావనను ఏ రాజాయ ింరిం నుించి క్రహించారు: 

 ఆస్తసేలిియా  

120. Which Article of the Constitution declares India shall be a “Union of States”:  

  Article – 1 

120. రాజాయ ింరింల్లన్నఏఅధికరణభారత దేశo “రాస్తషిాల సముాయిం” అన్న పేరొు ింది: 



  ఆర్టకాల్ – 1  

121. The Constitution of India adopted the Federal System from the Act of: 

  1935 

121. భారతరాజాయ ింరo, సమాఖయ  వయ వసథను ఏ చటిిం నుించి క్రహించిoది: 

  1935 

122. Which Article of the Constitution of Indiaprovides for Co-operation between 

the States:  

 Article – 263 

122. రాస్తషిాలు మధయ  సహకారాన్ని  రాజాయ ింరిం ల్లన్న ఏ న్నబింధన సూచిస్కతింది: 

  ఆర్టకాల్ – 263 

123. Which Committee first suggested Constitutional Status for Panchayati Raj 

Institutions: 

  L.M. Singhvi 

  

123. పించాయతీ రాజ్ సింసథలకు రాజాయ ింరబరద హోా కలిప ించాలన్న సూచిించిన మొరట్ట 

కమిటీ: 

  ఎల్. యిం. సిింఘీ్వ  

124. How many Municipalities are there in Andhra Pradesh at present: 

  71 

124. ఆింక్ధ క్పదేశ్ ల్ల క్పస్కతతిం ఎన్ని  పురపాలక సింఘాలు ఉనిా యి: 

  71 

125. Which of the following is an example of Direct Democracy? 

 Grama Sabha 

125. ఈ క్రింది వాన్నల్ల ఏది క్పతయ క్ష్ క్పజాస్తవ మాయ న్నర ఉాహరణ? 

 గ్రామ సభ 

 126. Which of the Article provide for the Reservation of seats for the Scheduled 

Castes and Scheduled Tribes in Panchayat Raj Institutions: 

  243 D 

126. పించాయతీ రాజ్ సింసథలల్ల షెడ్యయ ల్ీ కులాలు, షెడ్యయ ల్ీ తెరల వారిర రిజ్రేవ షన్ లు 

కలిప ించాలన్న రాజాయ ింరింల్లన్న ఏ అధికరణ సూచిస్కతింధి: 

  243 D 

127. Match list-I (Functionaries) with list-II and select the correct answer using the 

codes given below lists: 

List-I (Functionaries)  List-II (Institution) 

A. Sarpanch  1. Municipal Corporation 

B. Chairperson  2. Village Panchayat 

C. Mayor  3. Municipality 

D. Councillor  4. Cantonment Board 

  5. Ward 

   A B C D 

   2 3 1 5 

 



127. పట్టిక –I ల్ల పేరొు ని  (న్నరవ హణా అింశాలు) పట్టిక –II ల్లన్న (సింసథలతో) ఈ  దిగువ 

ఇవవ బడీ సింకతాల సహాయముతో సరిోలి ిండి:  

పట్టకి – I (న్నరవ హణా అింశాలు)  పట్టిక –II (సింసథ) 

(A) సరప ించి  1. మున్నస పలాు రోప రేషన్ 

(B) ఛైరప రస న్  2. క్గామ పించాయతీ   

(C) మేయర్  3. మున్నస పాలిటీ 

(D) కౌన్నస లర్  4. కింటోనెమ ింట్ బోరీు  
  5. వార్ ీ

 

   A B C D 

   2 3 1 5 

  

128. Which of the following Political parties is/are National Political Parties? 

 1. DMK 

 2. Revolutionary Socialist Party 

 3. All India Forward Black  

 4. Peasants and Workers Party of India 

 Choose the correct answer from the codes given below codes: 

None 

 

128. ఈ క్రింర పేరొు ని  రాజ్ీయ పారీలిల్ల ఏది/ఏవ జాతీయ పారీలిు? 

 1. డి ఎమ్ ె  

 2. రివలూయ షనరీ సోషలిస్ ిపారీ ి 

 3. ఆల్ ఇిండియా ఫారవ ర్ ీ బో్క్  

 4. ీజింట్స  అిండ్ వరు ర్స  పారీ ి 

 ఈ క్రింది పేరొు ని  సింకతాల ఆారింగా సరైన సమాానాలు గురి తించిండి: 

ఏవీ కాదు  

129. On which date National Unity Day is celebrated in India? 

  31st of October 

129. భారత దేశింల్ల ఏ రోజును జాతీయ ఐకయ త దినoగా జ్రుపుకుింటునాి రు? 

 అకా్టబర్, 31 న 

130. Who appoints the Chairman and Members of National Commission for 

minorities? 

  Union Government 

130. జాతీయ అలప సింఖాయ కవరిాల సింఘిం అధయ క్షులను మరియు సభుయ లను ఎవరు 

న్నయమిస్తత రు? 

  కింగ్రర గ్రపభ్యతీ ిం  

131. Which of the following State in India first establish the Lokayuktha? 

  Odissa 

131. భారత దేశింల్ల ల్లకాయుక త వయ వసథ ను నెలకలిప న మొరట్ట రాస్తషమిు? 



  ఒడిశా 

  

132. Which of the following subject comes under the Central Government: 

  Banking  

132. ఈ క్రింది వాన్నల్ల ఏది కింక్ర క్పభుతవ పరిధిల్లర వస్కతింది: 

  బ్ు ింకింగ్ 

133. If the State fail to carry out directives of the Union Government, the President 

can-  

  Impose president rule on the State 

133. కింక్ర క్పభుతవ  ఆదేశాలను రాస్తషిాలుపాట్టించక ోత్య రాస్తషపితి: 

  ఆ రాష్ట్్ిాంలో రాష్ట్్పాతి పాలనవిధిస్తత రు 

134. The main objective of the National Development Council is  

  To strengthen and mobilise the efforts and resources of the Nation in support of 

 the Plan 

134. జాతీయఅభివృదిధ మిండలి క్పాన లక్ష్య ిం: 

  గ్రపణాళికకు అనగుణింా దేశింలోవనరులన సమీకర్టించి బలోపేతిం చేయడిం 

135. Pradhan ManthriUjjwala Yojana Schemes is meant for  

  Women 

135. క్పానమింక్తి ఉజ్వ ల యోజ్న పధకిం ఎవరికోసిం?  

  మహిళల క్టసిం 

  

136. What are the rational aspects of Right to Information Act?  

All of these three  

136. సమాచార హకుు చటిిం ల్లన్న హేత్తబరద మైన అింశాలు ఏవ?  

 పై మూడూ  

137. When was the National Anthem officially adopted by the Constituent assembly as 

the Indian National anthem. 

24th January 1950 

137. జాతీయగీతాన్ని  రాజాయ ింర పరిషత్ భారత జాతీయ గీతింగా ఎపుప డు అధికారికింగా 

ఆమోదిించిింది 

 24 జనవర్ట 1950  

  

138. Who wasthe first LokaAyukta of Integrated State of Andhra Pradesh  

Justice A.Samba Siva Rao 

138.సమైకయ ఆింక్ధ క్పదేశ్ క్పధమ ల్లకాయుక త ఎవరు? 

  జసిసా్ట ఎ. స్తింబశివ రావు  

  

139. Which of the following is not a fundamental right? 

 

Right to work. 



 

139. ఈ క్రింది వాన్నల్ల ఏది క్పాధమిక హకుు  కాద్ధ?  

 పని హకుు   

             

140.  Preamble is a part of the Constitution and relates to its basic structure 

     Frame work was held in  

 

Kesavananda Bharati v State of Kerala. 

 

140. క్పవేశిక, భారత రాజాయ ింరింల్లన్న భారమన్న, అది క్పాధమిక న్నరామ ణ అింశమన్న ఏ కస్కల్ల సప షిిం  

చేయబడిింది.  

 కశవానింర భారతి Vs.  స్ట ా్  ఆఫ్ కరళ  

 

141.   The chief source of political power in India is 

  

    The People. 

 

 

141. భారత దేశింల్ల అధికారాన్నర మూల ఆారిం  

 గ్రపజలు 

 

 

142.  A law is void only to the extent of inconsistency with fundamental rights  

       and if that part is severable, the law remains valid and alive which is  

       consistent with fundamental rights. This doctrine is 

 

Doctrine of severability. 

 

142. క్పాధమిక హకుు లకు భింరిం కలిగిించే భారిం వరక చటిిం పన్నరరాన్నది. ఆ భారిం తొలగిసేత, 

చటిిం  క్పాధమిక హకుు లకు ల్లబడినది కాబట్ట ిఅమలుల్ల ఉింటుింది. ఇది ఏ సి ధా ింతిం. 
   

డాష్ట్కనా్ ఆఫ్ సెవెరబిలిటీ  

 

 

 

 

 

143. “Right to life” does not include “right to die”. It has been held in case of 

 

ChennaJagadeswar v. State of A.P. 

 

143. “జీవించే హకుు ల్ల మరణిించే హకుు  కూడిలేద్ధ” అన్న ఏ కస్క తీరుప ల్ల చపప బడిింది. 

చెన్నీ  జగదీశీ ర్ Vs. స్ట ా్  ఆఫ్ ఎ.పి 

 

144. Article 23 of the Indian Constitution prohibits 
 

Traffic in human beings and forced labour. 

 

144. రాజాయ ింరింల్లన్న 23 వ అధికరణిం న్నషేదిించినది 
 

 మనవ రవాణా, వెటా్ట చాకర్ట 

145.  Compelling to incriminate himself in a case is 

 

   Self- incrimination. 
 

145 తనకు వయ తిరేకింగా తానే స్తక్ష్య మిచిే లా వతితడి తీస్కకు రావటాన్ని  ఏమింటారు?  

సెల్్  ఇింగ్రకమినే్న్ 

 

146.   High Court judge holds office until they attain the age of 
 

62 years. 

 

146. హై కోరిు నాయ య మూరుతల పరవీ వరమణ వయస్కస   
 

 62 సింవతస రాలు 



 

147.  The officers of the State Legislative Assembly are 

 

Speaker. 

 

147. రాస్తష ిశాసన సభ పై అధికారిం ఎవరిది?  

స్పీ కర్ 

 

148.   Delegated legislation means that 

 

the exercise of power of rule – making is delegated to executive by the 

legislature. 

 
 

148. డెలిగేటెడ్ లెజిసేషోన్ అనగా అధికార న్నబింధన బదిలీన్న 

 

ఎగ్జకి్యు ట్టవ్ క లెజిేలచర్ నిండి 

 

149.  The Chairman and other members of Union Public Service Commission  

        Shall be appointed by 

 

The President of India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149. యు.పి.ఎస్.సి ఛైరమ న్, ఇతర సభుయ లను న్నయమిించే దెవరు? 

రాష్ట్్పాతి 

 

150.  Rajmannar committee was setup by Tamilnadu government to  
 

Study the Centre and State relations. 

 

150. తమిళ నాడు క్పభుతవ ిం, రాజ్మనాి ర్ కమిటీన్న న్నయమిించిన అింశిం  

 కింగ్రర, రాష్ట్్ ాగ్రపభ్యతీా ల సింబింధాల అధ్ు యనిం 


