NOTIFICATION NO.25/2018, DATE.31/12/2018 - GROUP- II SERVICES
INITIAL KEY FOR THE POSTS FALLING UNDER GROUP – II SERVICES
SCREENING TEST
GENERAL STUDIES AND MENTAL ABILITY
1.

Which team won the 2017 – 18 La Liga 1.
season ?

ఏ జట్టు 2017 – 18 లా యౌగ ళజన్ గెయౌచింది ?
ఎఫ్.ళ. ఫామసషలోనా

FC Barcelona
2.

With which sports brand did P.V. Sindhu sign 2.
a record endorsement deal in the year 2019 ?

2019లో

ఎిండామెషమింట్ ెిందింలో షింతకిం ఙేఱహయు ?
య్ తుింగ్

Li Ning
3.

Who was the designer of the Indian National
Flag ?

ఏ శూప ెర్ట్ు్ ఫారిండ్ తో .య. ళింధ఼

3.

ఫాయత జాతీమ తాక తుమహాత ఎఴయు ?
ింగయ రింకమయ

Pingali Venkayya
4.
4.

The 2018 Nobel Peace Prize winner Nadia
Murad belongs to which country ?
Iraq

5.

In which of the following years, did the Indian
National Blind Cricket Team win the World
Cup ?

2018

ఱహింతి కోషిం నోఫల్ ్జ్
రై గరఴీత నదిమా
భుయద్ ఏ దేవష఼ూమహలు ?

2018

ఇమహక్

5.

ఫాయత నేశనల్ ఫిండ్
్ల
కూక
ర ెట్ ట్ీమ్ ఏ షింఴతషయిం
రించ కప్ గెయౌచింది ?
2018

6.

Which female cricketer became the first player 6.
in the world to cross the 2000 runs mark in T20
International Cricket ?

కూక
ర ెట్ లో 2000 యుగులన఼
అధిగమించన తొయౌ భఴిళగహ రించ కూక
ర ెట్ లో
తులచనదెఴయు ?

T20 అింతమహజతీమ

మథాయ్ మహజ్

Mithali Raj
7.
7.

Which city is going to host the 2019 G20

షమాట్ న఼ తుయఴఴిించఫో తేన
నగయబేది ?

2019 G20

Summit ?

శూహకహ
Osaka
8.

8.

‘రించ మహయఴయణ దినోతషఴిం
జయఫడెతేింది ?

’ ఏ మోజు

On which date is ‘World Environment Day’
5జూన్

celebrated ?
5th June
9.
9.

Which movie won the Oscar for the Best Film

10.

Which company makes the fighter aircraft
‘Rafale’ ?
Dassault Aviation

ఆశూహార్ట్ లో గొె చతరింగహ ఫసుభతి

తృ ిందినది ఏది ?

in 2018 ?
The Shape of Water

2018లో

ది లేప్ ఆఫ్ రహట్ర్ట్
10.

‘మహప్ల్’ ప్రట్ర్ట్ ఎభర్ట్ కహరఫ్టు న఼ తమాయు ఙేళన
కిం్తూ ఏది ?
డశూహషల్ు ఏయభేశన్

11.

What is the SI unit of inductance ?

11.

Henry

ఇిండకెున్ష యొకా ఎస్.ఐ. మూతుట్ ఏది ?
ఴెతూర

12.
12.

Researchers of which institute have created a
‘metamaterial’ that can protect soldiers from
detection by enemy Radars ?
Indian

Institute

of

Technology,

ఇిండుమన్ ఇన్ ళుట్ృయట్ ఆఫ్ ట్ెకహలజీ,
కహనఽెర్ట్

Kanpur

13.

In Computer Terminology, MPEG stands for

ళ్రతుకులన఼ గరహమస మహడాయల న఼ించ కహతృహడే
‘బెట్ాబెట్ీమసమల్’ న఼ తమాయు ఙేళన
మసఱోధకులు ఏ ఇతుళుట్టయట్ కూ ఙెిందిన రహయు ?

13.

Moving Picture Experts Group

కింయయట్ర్ట్ శూహింకైతికతలో
ఏింట్ి ?

ఎమ్..ఇ.జి. అింట్ే

భూయింగ్ కచర్ట్ ఎకషపర్ట్ు్ గూ
ర ప్

14.
14.

A study of mapping the sea floor is known as

ఫాతీబెట్ీర

Bathymetry

15.

Susan Wojcicki is the CEO of which of the
following companies ?
YouTube

భాయింగ్ షభుదరు అింతష఼ున఼ ఏ అధయమనిం
అింట్ాయు ?

15.

షఽషన్ రొజిాకీ ఏ కిం్తూకూ ళ
ఉనాయు ?
మూట్ృయబ్

.ఇ.ఒ. గహ

16.

What represents the frequency of occurrence of 16.
specific phenomena that lies within a specific
range of values, arranged in consecutive and
fixed intervals ?

తయచ఼గహ షింబయింఙే తుమసృశు దాగసఴశమిం, రతేయక
కొలతలతో, యలుఴలతో,
ఴయుషగహ భమసము
తుమణీతబెైన యమహభాలతో ఉింట్ే దాతు ఏది
తృహరతితుధయిం ఴఴిషు ఼ింది ?
ఴిశూు ప గహరమ్

Histogram

17.

DIMM, an Information Technology term, refers 17.
to which of the following ?

కూింది రహట్ిలో దేతు డు
.ఐ.ఎమ్.ఎమ్. (ఐ.ట్ి.
దిం) అనేది యఴమసషు ఼ింది ?
డఽయమల్ ఇన్-ల రన్ బెమొమణ మోడఽయల్

Dual In-line Memory Module

18.

Match List I with List II and select answers
from the codes given below :

List I
Scientist
Galileo Galilei

b.

Thomas Alva
II.
Edison
Alexander GrahamIII.
Bell
Karl Ferdinand
IV.
Braun

d.

I.

Telephone
Cathode Ray
Tube
Telescope
Electric Light
Bulb

Codes :
a

III

b

IV

కూింది రహట్ితు జత యచ ఆ కూింది జరహఫులలో
షమెైనదాతు గుమసుించిండు :

ట్ిుక I

List II
Invention

a.

c.

18.

c

I

d

II

ట్ిుక II

ఱహషు ర
ై ేతు

కన఼గొనది

a.

గయ్యౌయో గయౌయ్

I.

ట్ెయ్తౄప న్

b.

II.

కహథో డ్ మైట్ృయబ్

c.

థాభస్ ఆలాఴ
ఎడుషన్
అల గహజిండర్ట్
గహరసింఫల్

III.

ట్ెయ్శూప ాప్

d.

కహర్ట్ల ప్మిన
స న్ి ఫారన్ IV.

కోడ్లు :

ఎలకూుిక్ ల రట్ ఫల్ై

a

b

c

d

III

IV

I

II

19.

Which was the first unmanned spacecraft to 19.
land on the moon ?
Luna 2

20.

In Electronic Terminology, ‘LED’ stands for

లునా 2

20.

Light Emitting Diode

21.

ఏది చింద఼రతు్ర దిగసన మొదట్ి ేయులేతు ళేెస్
కహరఫ్టు ?

In which year did the first Common Effluent 21.
Treatment Plant (CETP) of India commence in
Andhra Pradesh to cater to the needs of the
small-scale industries ?
1989

ఎలకహుితుక్ష శూహింకైతిక మసఫాశలో ‘ఎల్.ఇ.డు.’ అింట్ే
ల రట్ ఎమట్ిింగ్ డెరయోడ్

ఆింధర రదేశ్ లో ఫాయత కహభన్ ఎఫ్య
ల భింట్
ట్ీట్
ర ెాింట్ తృహలింట్ (ళ.ఇ.ట్ి..) ఎెట్ి న఼ించ చన
తయశృ మసవభ
ర ల అఴషమహలకు
షశృమలిందిశూు ప ింది ?
1989

22.

Which e-governance initiative in Andhra 22.
Pradesh is a public grievance redressal
system ?
Prajavani

23.

Which Smart City in India has become the first 23.
to run on 100% renewable energy during the
day time ?

Diu

ఆింధర రదేశ్ లోతు ఏ ఇ-గఴమెన్ష రమతింఴలల
రబుతఴ ఉదరరహల మెడష
ెర షల్ యధానింగహ
యౄతృ ిందిింది ?
రజారహణి

ఫాయత దేవింలోతు ఏ శూహార్ట్ు ళట్ీ మొదట్ిశూహమస 100%
గట్ి యట్ ఖమెైచభేయ వకూుతు ునయుతాెదక వకూు
గహభాయుశూపు ింది ?
దియు

24.

Which State in India is set to establish India’s 24.
first ‘Justice City’ ?
Andhra Pradesh

25.

ఆింధర రదేశ్

Who propounded the concept of ‘Soft Power’ in
International Relations ?

25.

Excise duty
following ?

is

levied

on which

of

the

26.

According to a World Bank Report, India has

27.

_______ largest economy in the world.

ఎకెైషజ్ డఽయట్ీ కూిందిరహట్ిలల ో దేతుమీద యధిశూు హయు ?

రించ ఫాయింక్ తురేదిక రకహయిం ఫాయతదేవిం తౄహరన్ష
న఼ దాట్ి రించింలో
________ ఴ ఆమసూకింగహ
తుయౌించింది.
ఆయఴది

Sixth

Where

’

ఉతాెదక ఴష఼ుఴులు

recently surpassed France to become the

28.

‘శూహఫ్టు ఴర్ట్

జోషఫ్ నర

Production of goods

27.

అింతమహజతీమ షింఫింధాలలో
ఫాఴనన఼ రరేవ్ట్ు ింి దెఴయు ?

Joseph Nye

26.

బయతదేవింలో ఏ మహశు ింర మొదట్ిశూహమసగహ ‘జళుస్ ళట్ీ’
తు తుమసాించ఼కొింది ?

is

the

‘International

Information Centre’ located ?
Honolulu

Tsunami

28.

‘అింతమహజతీమ
ఎకాడెింది ?

ష఼నామీ ఇనేమైాశన్ ళ్ింట్ర్ట్

సొనొలులు

’

29.

Which out of the following ‘does not’ lead to 29.
flooding ?

కూిందిరహట్ిలల ో ఏది ఴయదలన఼ ‘రానివ్వదు’ ?
జీఴయతే
ు

Biological disaster
30.
30.

If the deficiency of a particular year’s rainfall
exceeds 50% of normal, it is termed as

ఏ సంవత్సరమైనా వర్ష
ా భావం 50% కనా ఎకుాఴ
నమోదెరతే దాతు _______ అింట్ాయు.

Severe drought

తీఴరబెైన కయుఴు
31.

In which year did the Parliament of India enact
the Environment Protection Act ?

31.

ఫాయతదేవిం తృహయల బెింట్
ఏ షింఴతషయింలో
మహయఴయణ యక్షణ్ ఆకుు న఼ రరేవ ్ట్ు ింి ది ?

1986

32.

_______ is the State animal of Andhra Pradesh.

1986

32.

ఆింధర రదేశ్ మహశు ర జింతేఴురేది ?

Blackbuck

నలుుఫక్

33.

_______, with an elevation of 8,586 metres, is 33.
the highest peak in India.

Kanchenjunga

8,586

మీట్యల ఎతే
ు న బయతదేవ శిఖయబేది ?
కించన్ జింగ

34.

‘Arwah’ caves known for its limestone 34.
formations and fossils are located in which
State of India ?
Meghalaya

35.

Which Indian river is known as ‘Tsangpo’ ?

35.

Brahmaputra

36.

Which of the following States in India is not
36.
crossed by the Tropic of Cancer ?
Odisha

ఫాయతదేవింలో ష఼నుమహభతోన఼,
శిలాజాలతోన఼ కడున ‘ఆమహఴ’ గుసలు ఏ
మహశు ింర లో ఉనాభ ?
బేఘాలమ

ఫాయతదేవింలో తు ఏనది ‘శూహింగు’ అతు కడా
లఴఫద఼తేింది ?
ఫరసాుతర

ఫాయతదేవింలోతు ఏ మహశు ింర గుిండా కయాట్ మైఖ
లేదు ?
డుశూహష

37.

C =

5
 (F – 32)
9

37.

If C = 25, what is the value of F ?
77

38.

Find the number of triangles in the given figure 38.
:

C =

5
 (F – 32)
9

అభత్ C = 25, F యలుఴ ఎింత ?
77

కూింది ఫొ భాలోతు తిరకోణాల తు ?

24
24

Direction for Q. No. 39 – 41.
The bar graph, given below, shows the number of
tickets sold by 6 students A, B, C, D, E and F during a
fair. Observe the graph and answer the questions
based on it.

39.

నిరదేశ ప్రశనలు 39 – 41.
కూింది ట్ిం క ప్రమల ో

A, B, C, D, E

భమసము F అనే

ఆయుగుయు యదాయయుూలు అమాన ట్ికెట్లది. కూింద

ఇఴఴఫడున ట్ాతు అన఼షమసించ జరహఫుయౌఴఴిండు.

The total number of tickets sold by B, D, E and
F is
39.

B, D, E

ట్ికెట్ల ట

భమసము F లు కయౌళ అమాన మొతు ిం

53
53
40.

The average number of tickets sold equals

40.

14·83

41.

The second highest number of tickets are sold
by

ట్ికెట్ల ట అమాన షగట్ట షింఖయ
14·83

41.

ట్ికెట్ల ట అమాన రహమసలో మెిండఴ
ఎఴమసది ?
C

C

అతయధిక శూహూనిం

42.

For a moderately skewed distribution, what is 42.
the

empirical

relationship

between

Mean,

Median and Mode ?

భధయషూ ింగహఴకీక
ర మసించన యణి , ఏ అన఼ఫాయక
షింఫింధిం మీన్ , మీడుమన్, మోడల భధయ కయౌగస
ఉింట్టింది ?

మీన్ – మోడ్ = 3(మీన్ – మీడుమన్)

Mean – Mode = 3(Mean – Median)

43.

In a class of 56 students, 1/4 are in Team Gold
and 3/14 are in Team Silver. Out of the
remaining, 1/3 are in Team Bronze and the rest
in Team Platinum. How many students are
there in Team Platinum ?

43.

క తయగతిలో 56 యదాయయుూలోల, 1/4 ట్ీమ్ గోల్ి
లోన఼, 3/14 ట్ీమ్ ళలఴమోలన఼,
1/3 ట్ీమ్
కించ఼లోన఼ ఉిండగహ మగసయౌన రహయు ట్ీమ్
తృహలట్ినింలో ఉనాయు. అభతే, ట్ీమ్ తృహలట్ినింలో
రహమసషింఖయ ఎింత ?

20
20

44.

Which of the following is true in relation to

44.

workforce in India ?

కూిందిరహట్ిలల ో తువకూుకూ షింఫింధిించ ఫాయతదేవింలో
ఏది షమెైనది ?
.

Total male workforce was
332 million in the year 2011.

45.

around

In Andhra Pradesh, the revenue actually 45.
received through stamp duty and registration
fee in 2016 – 17 was

₹.3,476 crore

మొతు ిం భగరహమస తువకూు

2011

షింఴతషయింలో దాదాు 332 మయౌమన఼
ల .
2016 – 17 లో ఆింధర రదేశ్ శూహుింప్ డఽయట్ీ, మసజిళేుశ
ర న్

పస్ ల దాఴమహ తుజాతుకూ తృ ిందిన ఆదామిం

₹. 3,476 కోట్ల
ు

46.

How many nodes were taken up for master 46.
planning

under

Cooperation

Japan

Agency

International

assistance

ఫింగుళొయు తృహమసఱహరమక కహమసడార్ట్ న఼ భాషు ర్ట్ తృహలతుింగ్

for

ఙేమడాతుకూ ఎతు నోడ్ష తీష఼కోఫడాిభ ?

Chennai-Bengaluru Industrial Corridor ?
Three nodes

47.

The right to recover the deferred taxes accrued

జతృహన్ రహమస అింతమహజతీమ షసకహయషింషూ దాఴమహ ఙెనర-

భూడె నోడ్ష

47.

to the State where the industrial unit is located

తృహమసఱహరమక మూతుట్ ఉన మహశు ింర లో రహభదా రేళన
న఼లన఼ ునయుదౄ మసింఙే సకుాన఼ కయౌెింఙే ఆకుు

is as per

None of the above

48.

The Andhra Pradesh Bifurcation Act 2014, 48.
Section 31 deals with
High Court

49.

ఆింధర రదేశ్ యబజన ఆకుు 2014, ళ్క్షన్ 31 దేతుకూ
షింఫింధిించనది ?
ఉనత నాయమశూహూనిం

According to which Section of the Andhra
Pradesh Bifurcation Act, are backward districts 49.
of the State to be funded by Special Package of
Central Government ?
Section 46 (3)

50.

్రరేయ కహద఼

What is the communication system that links 50.
the Secretariat and District Administration ?
(1)

APSWAN

ఆింధర రదేశ్ యబజన ఆక్ు ఏ ళ్క్షన్ కూింద కైిందర
రబుతఴిం రన఼క ఫడున జిలాలలకు రతేయక తృహకైజీ
ఇరహఴయౌ ?
ళ్క్షన్ 46 (3)
ళ్కట్
ర ేమసమట్ తు జిలాల అడుాతుళేుశ
ర న఼ కయౌే
కభూయతుకైశన్ ళషుిం ఏది ?
ఏ..ఎస్.డఫూ
ల ూ.ఏ.ఎన్.

SECTION B
SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF ANDHRA
PRADESH AND INDIAN CONSTITUTION

51.
51.

How many members are there in the Legislative
Council of Andhra Pradesh ?
50

52.

Out of the following terms, which one has not
been used in the Preamble of the Indian

భిండయౌలో

ఎింతభింది

50
52.

Constitution ?

కూింది దాలోల ఏది ఫాయత మహజాయింగ రరేశిక లో
లేదు ?
ళేఴచఛ

Freedom
53.

ఆింధరద
ర ేశ్ ఱహషన
షబుయలునాయు ?

Articles 5 – 11 of the Indian Constitution deals
with

53.
Citizenship

ఆమసుకల్ 5 – 11 ఫాయత మహజాయింగిం దేతుకూ
షింఫింధిించింది
తృౌయషతఴిం

54.

“...all persons are equally entitled to freedom of
conscience and the right freely to profess,
practice and propagate religion” is mentioned 54.
in which Article ?
Article 25 (1)

‘‘...అిందయు ఴయకుులు షభానింగహ భనశూహషక్షుతు
అన఼షమసించ ళేఴచఛ ,

సకుా గహ భతాతు

అన఼షమసించడిం, అఫాయషిం ఙేమడిం , ప్రఙాయిం ఙేళే
సకుా’’ న఼ ఏ ఆమసుకల్ ఇష఼ుింది
ఆమసుకల్ 25 (1)

55.

Which Article of the Indian Constitution 55.
contains
provision
for
“Promotion
of
Educational and Economic Interests of
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other
Weaker Sections” ?

ఆమసుకల్ 46

Article 46
56.

The Preamble of Indian Constitution declares 56.
India as

All the work of Government of India is done in 57.
the name of
The President of India

58.

Which of the items below does not fall in the 58.
State list ?

According to which Article of the Indian
Constitution, ‘No person shall be prosecuted
and punished for the same offence more than
once’ ?
Article 20

______

ఫాయత దేవింలోతు రతితు
ఙేమఫడెతేింది.

______

ేయుతో

ఫాయత మహశు 
ర తి

Higher education
59.

ఫాయతమహజాయింగిం రరేశిక ఫాయతదేఱహతు
ఇలా రకట్ిశూు ప ింది.
్రరేయ కహద఼

None of the above
57.

‘‘యదయన఼ రమోశన్ ఙేళ , ఆమసూక అఴషమహలన఼
ళ్డఽయల్ి కహషు లకు , ళ్డఽయల్ి ట్ెబ్
రై లకు , ఇతయ
రన఼కఫడున తయగతేల రహమసకూ
’’ అిందిింఙే
అఴకహశూహతుఙేచ ఆమసుకల్ ఏది ?

59.

కూిందిరహట్ిలల ో ఏది మహశు 
ర బ
ర ుతాఴతుకూ ఙెిందద఼ ?
ఉనత యదయ

ఫాయత మహజాయింగిం లోతు ఏ ఆమసుకల్ ‘ఏ కా ఴయకూు
అభనా కై నేమహతుకూ కశూహమస కింట్ే ఎకుాఴ
శిక్షుింఫడకడద఼’ అతు ఙెు ుింది ?
ఆమసుకల్ 20

60.

Which of the following is/are among the 60.
fundamental duties of citizens in the Indian
Constitution ?
(i)

To uphold and protect the Sovereignty,

ఫాయతమహజాయింగ రకహయిం రతి ఫాయతీమ తృౌయుతు
తృహరథమక యధి/యధ఼లోల షమెైనయ గుమసుించిండు.
(i)

షభగరతలన఼ షభమసూషు ఽ యక్షుించడిం.

Unity and Integrity of India.
(ii)

To protect the weaker sections from

(ii)

social injustice.
(iii)

To value and preserve the rich heritage of
our composite culture.

(iv)

(iii)

(iv)

కూింది కోడ్ లో న఼ించ షభాధానాతు గుమసుించిండు :
(i), (iii) భమసము (iv)

Which of the following statement/statements 61.
is/are correct ?
The
02

కూింది రహకహయలలో షమెైనది/య; ఏది/య ?
A.

President
members

from

can
the

nominate

in the Lok Sabha.
The Governor can nominate 02 members

మహశు 
ర తి తగసనింత భింది షబుయలు లేతు
క్షింలో ఆింగోలఇిండుమనల లో

Anglo-Indian

B.

గఴయయు ఱహవన షబలో తగసనింతభింది

from the Anglo-Indian Community if not

లేనుడె ఆింగోలఇిండుమనల లో

adequately represented in the Legislative

తుమమించఴచ఼చ.

Assembly.
Select the correct answer from the given code :
Only A

ఇదృ మసతు లోక్

షబకు తుమమించఴచ఼చ.

Community if not adequately represented
B.

ఫాయతీముల భధయ శూహభయశూహయతు,
శూహధాయణ శూప దయతాఴతు ్ింతృ ిందిచట్ిం.

(i), (iii) and (iv)

A.

భన మవరభ షింషాాతితు గౌయయించ,
మసయక్షుించట్ిం.

people of India.
Select the correct answer from the given code :

రన఼కఫడున తయగతేల రహమసతు శూహభాజిక
అషభానతల న఼ిండు కహతృహడట్ిం.

To promote harmony and the spirit of
common brotherhood amongst all the

61.

ఫాయత దేవ శూహయఴఫౌభాధికహయిం, ఐకయత,

ఇదృ మసతు

కూింది కోడ్ లో న఼ించ షభాధానాతు గుమసుించిండు :
A

భాతరబే

62.

According to Article 67, the resolution for 62.
removing the Vice-President of India can be
moved first only in
The Rajya Sabha

63.

Which of the following is correct about the
63.
Rajya Sabha ?
The Rajya Sabha is not subject to
dissolution

ఆమసుకల్
67 రకహయిం ఉ
-మహశు 
ర తితు
తొలగసింఙేింద఼కు షెశు త కహరహలతు మొదట్ _____
కోమహయౌ.
మహజయ షబలో

కూింది రహట్ిలల ో మహజయషబ యశమింలో షమెైనది
ఏది ?
(3)

64.

Who is considered the highest Law Officer of 64.
India ?
Attorney General

65.

The President of India cannot proclaim
National Emergency under Article 352 in the 65.
entire country or in any part of it, on the ground
of
Internal Disturbance

మహజయషబన఼ యద఼ృ ఙేమట్ిం కుదయద఼.

ఫాయతదేవింలో అతేయనత నాయమ అధికహమసగహ
గుమసుింఫడేది ఎఴయు ?
అట్ు మణ జెనయల్

ఫాయత మహశు 
ర తి జాతీమ అతయఴషయ మసళూ తి
 తు
మొతు ిందేవింలో కహతు ఏ రతేయక శూహూనింలో కహతు
ఆమసుకల్ 352 కూింద ఈ కూింర ది మసళూ త
 ేలోల ______
రకట్ిించలేయు.
అింతయగ త బింగిం

66.

Who of the following is empowered to dissolve 66.
the Legislative Assembly of a State ?
The Governor

67.

The Parliament is empowered to make any law 67.
for the whole or any part of India for the sake of
implementing international treatise
Without the consent of any State

కూింది రహమసలో ఎఴయు క మహశు ర ఱహషన షబన఼ యద఼ృ
ఙేళే అధికహయిం కయౌగస ఉింట్ాయు ?
గఴయయు
అింతమహజతీమ ెిందాలన఼ అభలు యచడాతుకూ
గహన఼, తృహమసలబెింట్టకు ఏ చట్ాునరనా, ఫాయత దేవిం
యొకా మొతు ిం లేదా ఏ ఫాగహతుకూ అభన చట్ు ిం
ఙేమడాతుకూ అధికహయభుింది.
ఏ మహశు ింర న఼ించ ఎలాింట్ి ఆమోదిం
లేకుిండానే

68.

All revenues received by the Union 68.
Government by ways of taxes and other
receipts for the conduct of Government
business are credited to
The Consolidated Fund of India
69.

69.

Which is the oldest land mass in Andhra
Pradesh ?

కైిందర రబుతాఴతుకూ న఼లు, ఇతయ మెళు ులదాఴమహ
ఴఙేచఆదామాతు అింతట్ితూ రబుతఴ తళనస్ కు
షింఫింధిించనదింతా ____ లో జభఙేమఫడెతేింది.
ఫాయత ఏకీకాత పిండ్
ఆింధరద
ర ేఱల ోలో అ తయింత తృహరచీనబెైన బూఫాగిం
ఏది ?
కడ ఫేళన్

Cuddapah Basin
70.
70.

Which of the following stupas in Andhra
Pradesh is the biggest ?
Bhattiprolu

ఆింధర రదేశ్ లో ఈ కూింర ది ేమొాన షఽ
ూ తృహలలో ఏది
్దృది ?
బట్ిుతృప ర లు

71.

Which literary work is of utmost importance for 71.
the social and cultural history of Satavahanas ?

శృలుతు గహధాషు వతి

Gathasaptasati of Hala
72.

Polavaram project was initially envisaged with 72.
the name Ramapada Sagar by
Dr. K.L. Rao

73.

Which is the biggest canal of Andhra Pradesh 73.
that gained commercial importance ?

Who
translated
into
Telugu
the
74.
‘Ganitasarasangraha’ of Mahaviracharya ?

భశృయమహఙాయుయతు
‘గణితశూహయషింగరసిం’ న఼
తెలుగులోకూ అన఼ఴదిoచనది ఎఴయు ?
తృహఴులమస భలల న

Which inscription proved that Pallavas
replaced the Ikshvakus of Vijayapuri ?
The Manchikallu inscription of Pallava
Simhavarman

ఆింధరలో రహణిజయ తృహరభుఖయత గలదిగహ రళధ్ౄ ి
ఙెిందిన అతి తృ డరరన కహలుఴ ఏది ?
ఫింకూింగ్ సిం కహలుఴ

Pavuluri Mallana
75.

తృప లఴయిం షమీతృహన మహభతృహద
శూహగయిం అన఼
ేయుతో తృహరజెకుు కట్ు దగునతుఎఴయు తెయౌతృహయు ?
డా. కె.ఎల్. మహఴు

Buckingham Canal
74.

ఱహతరహసున఼ల శూహింఘిక శూహింషాాతిక చమసతన
ర ఼
తెయౌే అతి భుఖయబెైన శూహఴితయ ఆధాయబేది ?

75.

యజముమస నేయౌన ఇక్షవఴకుల శూహూనాతు
ఆకరమించన రహయు లల ఴులు అతు ఙెెన
ఱహషనబేది ?

లల ఴ ళింసఴయా న్ యొకా భించకలుల
ఱహషనిం

76.

Nannaya Bhatta was assisted by Narayana 76.

ననమ బట్టుకు షశృమడేనన఼ట్కు
ఆధాయబేది

Bhatta in translating the Mahabharata. The
evidence to this fact was

నిందింయడు దాన ఱహషనిం

Nandampudi Grant

77.

భశృఫాయత అన఼రహద రకమ
ూర లో నామహమణబట్టు

Which Dynasty of Andhra issued iron coins
77.

with a thin coating of copper ?

లచతు మహగస ్ర యతతో కడెకున ఇన఼

నాణేలన఼ జామణ ఙేళన ఆింధర మహజ ఴింవబేది ?

Vishnukundins

యశే
ీ కుిండున఼లు
78.

The

credit

for

establishing

Telugu

in

Andhradesa goes to

78.

దకాతేింది ?

Eastern Chalukyas

79.

Brahmanical cave temples of Mogalrajapuram
and Undavalli are assigned to
Salankayanas

ఆింధరదేవింలో తెలుగున఼ తుయౌెన కీము స ఎఴమసకూ
తయుె ఙాళైకుయలు

79.

మొగలారజుయిం, ఉిండఴయౌల లలో గల ఫారసాణ
షింరదామక మణతిలో గల గుశృలమాలు ఎఴమసకూ
ఙెిందినయ ?
ఱహలింకహమన఼లు

80.

Which religion in Andhra served as lubricant to 80.
the process of upward social mobility in
medieval times ?

తొయౌ భధయ ముగహింధరలో శూహభాజికింగహ ఉనత
ఱరణ
ర ికూ ఎదిగై గభనశీల రకమ
ూర కు కిందెనగహ తు
ఙేళన భతబేది ?

Buddhism

ఫౌదౄ భతిం
81.

Under which dynasty in Andhra, the
non-Brahmanisation of religion and politics
was culminated ?

81.

ఆింధర దేవింలో ఏ ఴింవ తృహలనలో భతిం
,
మహజకీమాలు ఫరసాణేతయింగహ మసణమింఙాభ ?
కహకతీములు

Kakatiyas

82.

The Velamas who were intruders into the 82.
economic life of Palnadu dominated by the
Reddis were defeated and driven out in the

కహమెింయడు ముదౄ ిం

Battle of Karempudi

83.

The dance sculptures found in the Ramappa
temple at Palampet were said to have been
based on the principles found in the following
work on the art of dance :

Jayapa’s Nritta Ratnavali

లాడె ఆమసౄక జీఴనిం లోతుకూ ఙొచ఼చకొతు ఴచచన
రలభలన఼ ఆ తృహరింతింలో ఆధితయింగల మెడల ె
ఒడుించ తమసమ రేళన ముదౄ బేది ?

83.

తృహలింేట్ లోతు మహభెగుడు లోగల నాతయ

శిలాెలు ఏ నాతయ ఱహషు ై గరింధింలోతు షఽతారల
కన఼గుణింగహ ఙెకాఫడాిభ ?

జాముతు నాతు యతాఴయ

84.

Name the Reddi King who levied tax on 84.
delivery of a child (Puriti Pannu).

మహచ రేభ

Racha Vema

85.

Who

was

the

composer

of

ుమసట్ి న఼ ఴషఽలు ఙేళన మహజెఴయు ?

“Subhadra

85.

‘‘ష఼బదర కయయయణిం’’ యచభత ఎఴయు ?
తాళళతృహక తిభాకా

Kalyanam’’ ?
Tallapaka Thimmakka

86.
86.

Who was the pioneer composer of kriti form of
Carnatic music ?

ఎఴయు ?
అనభాఙాయయ

Annamacharya

87.

కమహట్క షింగణత కాతేల అగరగహమ షఴయకయు

To the delight of public, besides Yakshagana, 87.

యజమనగయ మహజులకహలిం నాట్ి యనోదాలోల

what was the other form of art available for

మక్షగహనిం కహకుిండా , ఆింధర దేవింలోతు శూహధాయణ

entertainment

in

rural

Andhra

Vijayanagara rule ?
Shadow play known as Bommalata

under

గహరమీణ రజలన఼ అలమసించన కయయయౄిం ఏది ?
తోలుఫొ భాలాట్ (తూడ ఫొ భాలాట్)

88.

Ghatika Yantra was a time measuring device 88.
under the Reddy’s rule. What was it called ?
Gadiyaram

89.

మెడుి మహజుల తృహలనా కహలింలో కహలాతు కొయౌఙే
ఘట్ిక మింతారతు ఏభతు యౌఙేరహయు ?
గడుమాయిం

What was the important part in coastal Andhra
where the ship building activity flourished

89.

16

భమసము 17 వతాఫాృలలో తీమహింధరలోనౌకహ

తుమహాణ కూమ
ర
చ఼యుకుగహ కొనశూహగసన భుఖయబెైన

during 16th and 17th centuries ?

ఒడ మైఴు ఏది ?

Narsapur

నమహషుయిం
90.

Who was the negotiator between British 90.
resident
of
East
India
Company
at
Machilipatnam

and

Nizam

Ali

Khan

of

ఉతు య షమహాయులన఼ కిం్తూ రహమసకూ కౌలుకూ

షింతృహదిించడింలో ఴెైదమహఫాద్ రబుఴు తుజాిం అయ్
ఖాన్, భచయ్ట్ిం లో గల తయుె ఇిండుమా

Hyderabad for the lease of the Northern Circars

కిం్తూ తురహష రతి తుధ఼ల భధయ షింధాన కయు గహ

to the company ?

ఎఴయు ఴయఴసమసింఙాయు ?
Kandregula Jogipantulu
91.

కహిండేగ
ర ుల జోగసింతేలు

The Battle of Padmanabham (1794) decided the
91.

fate of

(1794)

దానాబ ముదౄ ిం ఎఴమస తృహరయఫాృతు

తుయీభించoది ?
Vijaya

Rama

Vizianagaram

Raju,

the

ruler

of

యజమనగయ తృహలకుడె, యజమ మహమ్ మహజు

92.

Of all the famines that affected South India, 92.
which was the most serious one ?

దక్షుణ దేవింలో షింబయించన క్షవభాలతుింట్ి కింట్ే
ఘోయబెైన క్షవభిం ఏది ?

1833 Guntur

93.

1833

What was the term ‘Gentoo’ referred to in 93.
19th century ?

‘జెింట్ృ’ (19 ఴ వతాతృ దిం) అనగహ ?
1817

94.
Who

translated

the

Bible

into

Telugu

(1746 – 47) ?

లలో ఫరతలున఼ తెలుగు ఫాశలోకూ
అన఼ఴదిించన రహడె ?

1746 – 47

ఫింజామన్ శల్ు ్

Benjamin Schultze

95.

Who was the pioneer of the Kisan Movement in

లో యయౌమిం ఫౌరన్

తెలుగున఼ఇలాేమొానాడె

William Brown in 1817 described Telugu
like this

94.

గుింట్ృయు

95.

ఆింధర లోతు కూశూహన్ ఉధయభ ధ తుమైీత ఎఴయు ?
ఎన్.జి. యింగహ

Andhra ?
N.G. Ranga
96.

The earliest Prarthana Samaj in Andhra was
established in 1878 by
Surya Prakasa Rao

96.

లో ఆింధర లో తొయౌ తృహరయౄనా షభాజాతు
ఎఴయు శూహూింఙాయు ?

1878

షఽయయ రకహవ మహఴు

97.

The Telugu Desam Party was founded by 97.
N.T. Rama Rao during the Chief Ministership
of

కోట్ల యజమ ఫాషాయ మెడుి

Kotla Vijaya Bhaskara Reddy

98.

Name

one

famous

dance

performer

of

Kuravanji.

98.

99.
The United State of Andhra Pradesh took its
birth only after

కుయఴింజి నాట్య రదయవన ఙేళన క గొె నయు కూ
యుకూాణి అయుిండల్

Rukmini Arundale
99.

ఏ భుఖయభింతిర కహలింలో ఎన్.ట్ి. మహభామహఴు
తెలుగుదేవిం తృహమణుతు నల కొలాెడె ?

షబెైకయ ఆింధర రదేశ్ అఴతయణ దీతు తమహఴతే
జమసగసింది
1956

పఫఴ
ర మస 20 న ్దృ భన఼శేల

ెిందిం దాఴమహ
Gentlemen’s Agreement on February 20,
1956.
100. The Jai Andhra Movement 1972 – 73 finally
ended with
The Six – Point Formula proposed by the
Central Government

100. 1972 – 73

భుగసళింది ?

లో జెర ఆింధర ఉదయభిం ఎలా

కైిందర రబుతఴిం రతితృహదిించన
షఽతారల ధకింతో

ఆయు

SECTION C
PLANNING AND ECONOMY
101. Which among the following is the poorest state 101. 2018 రించ ఫసుభుఖ ేదమసకు షఽచక
in India as per Global Multidimensional
రకహయిం ఈ దిగుఴ ేమొాన మహశుహురలలో ఏ మహశు ింర
Poverty Index 2018 ?
అతయింత ేద మహశు ింర ?
Bihar

తెశృర్ట్

102.
102. According to Global Multidimensional Poverty
Index 2018, how many millions of people
moved out of poverty in India between
2005 – 06 and 2015 – 16 ?
271
103. In which year, Mahatma Gandhi National Rural 103.
Employment Guarantee Act (MNREGA) was
enacted ?
2005

104. Among the Millennium Development Goals, 104.
which target set for 2015 was achieved by India
?
Eradicating Extreme Poverty and Hunger

రించ చసుభుఖ ేదమసకు షఽచక 2018
రకహయిం, ఫాయత దేవిం 2005 – 06 భమసము
2015 – 16 భధయ ఎతు మయౌమనల జనాఫా
ేదమసకిం న఼ిండు ఫమట్ికూ ఴఙాచయు ?
271

భశృతాా గహింధీ జాతీమ గహరమీణ ఉతృహధి శృమీ
చట్ాుతు ఏ షింఴతషయిం తీష఼కొతు ఴఙాచయు
2005

షసశూహరతృ అతేఴాదిౄ లక్షవయలలో
2015 కు
ఉదేృశిించఫడున ఏ లక్షవయలు ఫాయత దేవిం
శూహధిించింది ?
తీఴరబెైన ేదమసకహతు, ఆకయౌతు తుయౄాయౌించింది

105. Out of 8 Millennium Development Goals, how 105. 8 షసశూహరతృ అతేఴాదిౄ లక్షవయలలో,
many goals are directly related to health ?
ఆమోగహయతుకూ షింఫింధిించనయ ?
3

106. The Sustainable Development Goals India
Index 2018 is based on how many main goals ?

ఎతు లకహయలు

3

106.

17

ష఼ళూయ అతేఴాదిౄ లక్షవయల ఫాయత దేవ షఽచక 2018
ఎతు రధాన లక్షవయల మీద ఆధాయ డు తుమహాణిం
ఙేఱహయు ?
17

107. Which two States are the front runners in the 107. 2018 లో
achievement of Sustainable Development Goals
ేమొాన
in 2018 ?
Kerala and Himachal Pradesh

108. Which of the following sectors attracted 108.
highest Foreign Direct Investment (FDI) during
the last decade ?
Telecom
109. Economic reforms towards liberalization were
introduced in the year
109.
(1)

1991

ష఼ళూమహతేఴాదిౄ లక్షవయల శూహధనలో కూింర ద
మహశుహురలలో ఏ మహశుహురలు అగరగహమగహ
ఉనాభ ?
కైయళ భమసము ఴిభాచల్ రదేశ్

గత దఱహఫృ ింలో యదేశీ రతయక్ష ్ట్ు టఫడెలన఼ ఈ
కూింర ద ేమొాన యింగహలలో, ఏ యింగిం ఎకుాఴగహ
అకమసశించిండు ?
ట్ెయౌకమ్

షయయకయణ దివగహ ఆమసూక షింషాయణలు ఏ
షింఴతషయింలో రరేవ ్ట్ు ాయు ?
1991

110.

‘License – Permit – Quota Raj’ was abolished 110.
in which year ?
1991

111. Insolvency and Bankruptcy Code came into
force from

1991
111.

112.
112. In which year was Swaminathan Commission
constituted for agriculture ?
2004

‘Mudra’ scheme is aimed at financing which of
the following category of industries ?

2002

ఴయఴశూహమ యింగహతు అధయమనిం ఙేమడాతుకూ
ఉదేృశిించఫడున శూహఴమనాథన్ కమీశన్ ఏ
షింఴతషయింలో తుమమించఫడుింది ?
2004

113.

‘భుదర’ ధకిం ఈ కూింర ద ేమొానఫడి ఏ మసవభ
ర కు
ఋణ ఴషతి కయౌెించడాతుకూ ఉదేృశిించఫడునది ?
లఘు భమసము చనతయశృ మసవభ
ర లు

Micro and small enterprises

114. When was the Competition Act enacted ?

దిరహయయ షాాతి ఏ షింఴతషయిం న఼ిండు
అభలులోతుకూ ఴచచింది ?
2016

2016

113.

‘ల రళ్న఼ష – మసాట్ – కోట్ామహజ్ ’ ఏ షింఴతషయింలో
యద఼ృ అభింది ?

114.

తృప ట్ీ చట్ాుతు ఏ షింఴతషయింలో తీష఼కొతు
ఴఙాచయు ?
2002

115. During which period
population explosion ?

India

experienced 115.

1951 – 81

ఈ కూింర ద ేమొానఫడున ఏ కహలింలో ఫాయత దేవిం
జనాఫా యశూప ేట్నాతు ఎద఼మొానది ?
(1)

1951 – 81

116. Which of the following States has highest 116. 2011 జనాఫా లేకాల రకహయిం
proportion of Hindus in its population as per
ఴిింద఼ఴుల ఱహతిం అతయధికిం
2011 Census ?

ఴిభాచల్ రదేశ్

Himachal Pradesh
117. ‘Demographic Dividend’ refers to an increase in
the population in the age group of

117.

ఏ మహశు జనాఫాలో
?

ఏ ఴయోఴయగ ింలో జనాఫా ్మసగసతే దాతుతు ‘జనాఫా
డుయడెిండ్’ అింట్ాయు ?
15 – 59 షింఴతషమహలు

15 – 59 years

118. Child mortality implies children dying before 118.
their
5th birthday

లలలు తభ ఎనో రట్ు న
ి మోజు భుింద఼
చతుతృప ఴడాతు లలల భయణాలు అింట్ాయు ?

119. What proportion of the area is covered by forest
119. 2017
in India as of 2017 ?
24·39%

ఐదఴ ుట్ిున మోజు

లో ఫాయత దేవింలో అడఴుల యళు యీతా ఱహతిం
24·39%

120. Demonetization was implemented in which 120.
year ?
2016

2016

121. The Statutory Liquidity Ratio (SLR) according 121.
to the recent RBI review (2019) is

122.

ఋణాలు భింజూయు ఙేళే మైట్ట

banks

SAT

మెతృప మైట్ట అనగహ ఏ మైట్టదగగ య

మసజయుఴ ఫాయింకు, రహణిజయ ఫాయింకులకు

RBI lends money to the commercial

123. Which of the following is not a tax ?

ఇట్ీఴయౌ తెభ
రై ాళకింలో (2019) మసజయుఴ ఫాయింకు
ఙేళన షమీక్ష రకహయిం చట్ు ఫదౄ దరఴయ తుశెతిు
19·25

19·25

122. Repo Rate is the rate at which

నోట్ల ట యద఼ృన఼ (్దృనోట్ల ట) ఏ షింఴతషయింలో
ఙేఱహయు ?

123.

ఈ కూింర ది రహట్ిలో న఼ కహతుయ ఏది ?
SAT

124. Development expenditure does not include 124.
expenditure on
Defence

125. Who is the Chairman of the 14th Finance
Commission ?

అతేఴాదిౄ ఴయమింలో ఈ కూింర ది యింగిం మీద ్ట్ు ే
ఴయమిం ఙేయద఼
యక్షణ

125. 14ఴ

ఆమసూక షింఘిం అధయక్షులు ?
నింద కూఱోర్ట్ ళింగ్

Nand Kishore Singh

126. Inflation would have most adverse effects on 126.
which of the following ?
Creditors

127. Which of the following taxes replaced a 127.
number of indirect taxes ?
Goods and Services Tax

దరరయయలైణిం ఈ కూింర ది రహమసలో ఏ ఴయగ ిం రహమసతు
ఎకుాఴ నశు యుష఼ుింది ?
ఋణదాతలు
ఈ కూింర ది న఼లలో ఏ న఼ అనేక మోక్ష
న఼ల శూహూనింలో ఏయెడుింది ?
ఴష఼ుళేఴల న఼

128. The main difference between GDP and GNP is
Net foreign income from abroad

128.

షఽ
ూ ల దేశీయోతెతిు కూ, షఽ
ూ ల జాతీయోతెతిు కూ
తేడా ?
తుకయ యదేశీ ఆదామిం

129. Between 2016 – 17 and 2017 – 18, India’s per
capita income (at current prices) increased by
what percent ?
8·6

130. Between

భమసము 2017 – 18 భధయ రషు ఼త
ధయల దగగ య ఫాయతదేవ తలషమస ఆదామిం
ఎింతఱహతిం ్మసగసింది ?

129. 2016 – 17

8·6

1990

and

2017,

India’s

భధయ ఫాయతదేవ భానఴ
అతేఴాదిౄ షఽచక ఎింత ఱహతిం ్మసగసింది ?

Human 130. 1990 భమసము 2017

Development Index (HDI) value increased by
nearly

50

50 percent

131. Between 2017 and 2018, how many ranks did
India climb in ‘ease of doing business’ ?
23

ఱహతిం

భధయ ‘రహయతృహయ శూౌలబయిం’లో ఫాయత
దేవిం ఎతు మహయింకులు ఎదిగసింది ?

131. 2017 – 18

23

132. National Income refers to

132.

Current market value of all final goods

అింతిభ ఴష఼ుళేఴల యలుఴ

and services produced in a year

133. The primary inflation measure is

133.

తృహరథమక దరరయయలైణ కొల భానభు
ట్ోకుధయల షఽచీ

134.

ఫాయత ఆమసూక ఴయఴషూ
మవరభ ఆమసూక ఴయఴషూ

Wholesale Price Index

134. Indian Economy is
Mixed

జాతీమాదామిం అనగహ
క షింఴతషయ కహలింలో ఉతెతిు ఙేళన

135. In 2017 – 18, what was the sectoral share of the 135. 2017 – 18 లో, రషు ఼త ధయల ఴదృ షఽ
ూ ల
services sector to the GDP at current prices ?
జాతీయోతెతిు లో షమణఴష఼ యింగు రహట్ా ఱహతిం
54·4%

54·4%

?

జనాఫా ల కాల రకహయిం ఆింధర రదేవలో
లలల యౌింగతుశెతిు (0 – 6 షిం.లు)

136. According to 2011 Census, the child sex ratio (0 136. 2011
– 6 years) in Andhra Pradesh is

940

940

137.

“Pedarikampaigelupu”

portal

of

Andhra

Pradesh Government is the common platform

137.

ఆింధర రదేశ్ రబుతఴ తృప యుల్ ‘ేదమసకిం్రగెలుు’ ఈ
కూింర ది రహతులో శూహధాయణ రేదిక ?

for

షింక్షైభ కహమొెమైశన఼ల

Welfare Corporations

138. ‘NTR Videsa Vidya Adarana’ scheme of Andhra 138.

ఆింధర రదేశ్ రబుతఴు ‘ NTR యదేశీ యదయ ఆదయణ’

Pradesh Government is meant for students of

థకభు ఈ కూింర ది రహమసలో ఏ ఴయగ ు యదాయయుూలకు

which category/(ies) ?

ఉదేృశిించఫడుింది ?

Backward Classes

139. What is the flagship programme launched by
Andhra Pradesh Government for the welfare of
artisans ?
Adarana

రనకఫడున తయగతేలు

139.

ఙేతిఴాతే
ు ల రహమసకోషిం ఆింధర రదేశ్ రబుతఴిం
తృహరయింతేించన రభుఖ థకిం ేయు ?
ఆదయణ

140. ‘Pasupu Kumkuma’ is meant for providing one- 140.
time financial assistance to
Self-Help Group (SHG) members

141. The smart common platform created for all
scholarships and education related schemes of

141.

Andhra Pradesh Government is labelled as
Jnanabhumi

incentive

ఆింధర రదేశ్ రబుతఴ ఉకహయ రేతనాల భమసము
యదాయషింఫింధ థకహలకు తృహరయింతేించఫడున ఱహార్ట్ు
శూహధాయణ రేదిక ేయు ?
జాానబూమ

142. Under Chandranna Pelli Kanuka, the amount of
marriage

‘ష఼ు కుింకుభ’ థకభు ఈ కూింర ది రహమసలో ఏ
ఴమహగతుకూ కశూహమస ఆమసూక తోడాెట్ట అిందిించడాతుకూ
ఉదేృశిించఫడుింది ?
షఴమిం ళేఴక ఫాిందాల షబుయలు

announced

for

SC inter-caste marriage is (in <)

75,000

142.

చిందరన ్యళ కహన఼క థకిం కూింర ద కులాింతయ
యరహసిం ఙేష఼కున జింట్లో కయు ల్డఽయల్ి
కులాతుకూ ఙెిందిన రహమెైత్ ఆ జింట్కు ఇఙేచ
తృప ర తాషసక ఫసుభతి (< లలో)
75,000

143. In Andhra Pradesh, what is the percentage of 143. 2017 – 18 లో ఆింధర రదేశ్ మొతు ిం యళు యీ ింలో ఎింత
net area sown to the total geographical area of
the State as of 2017 – 18 ?
37·29%

ఱహతిం తుకయింగహ శూహగఴుతేనది ?
37·29%

144. How many SEZs (Special Economic Zones) 144.
does the Andhra Pradesh State have ?

ఆింధర రదేశ్ లో ఎతు రతేయక ఆమసూక భిండళైళ
ఉనాభ ?

19

19

145. Name the acronym of the Andhra Pradesh
Government’s

strategy

to

transform

the 145.

economy.

ఆింధర రదేశ్ న఼ అతేఴాదిౄ థింలో నడుించడాతుకూ
మహశు 
ర బ
ర ుతఴిం ఙేట్ిున ఴయయశృతు షింక్షుుింగహ

VIADUCT

ఏభతు లుశూహుయు ?
(1)

VIADUCT

146. 2017 – 18
146. In terms of per capita income at current prices,

ఆింధర రదేశ్

the rank of Andhra Pradesh in India in 2017 –

6

6

147.
(2017 – 18), Andhra Pradesh’s position in India

ఫాయత దేవింలో ఎనో శూహూనింలో

ఉింది ?

18 is

147. In terms of rank on GSDP growth rates

రషు ఼త ధయల ఴదృ తలషమస ఆదామింలో

షఽ
ూ ల మహశు ర ఉతెతిు ్యుగుదల మైట్టన఼ ఫట్ిు
(2017 – 18)

లో రషు ఼త ధయల ఴదృ ఫాయత దేవింలో

ఆింధర రదేశ్ శూహూనిం

is
1

1

148. Best performing district in Andhra Pradesh in 148. 2017 – 18
terms of Gross Domestic District Product (at

లో రషు ఼త ధయల ఴదృ జిలాల షఽ
ూ ల

ఉతెతిు ్యుగుదలన఼ ఫట్ిు మహశు ింర లో ఏ జిలాల

current prices) in 2017 – 18 is

మొదట్ి శూహూనింలో ఉింది ?

Krishna

కాశుహీ

149. According to the white paper released by State

149.

ఆింధర రదేశ్ రబూతఴిం యడెదల ఙేళన ఱరఴత తరిం
రకహయిం ఆింధర రదేశ్ ునమసఴబజన చట్ు ిం

Government, how many assurances in the main
sections of the Andhra Pradesh Reorganisation

2014

లోతు ఎతు రధాన యఫాగహలన఼ అభలు ఙేఱహయు

Act, 2014 are fully implemented ?

0

0

150. Andhra Pradesh ranks first in how many
centrally sponsored and central schemes in
2018 – 19 (upto November 2018) ?
14

150.

ఎతు కైిందర తృహరయోజిత థకహలు, కైిందర థకహలు
అభలులో

2018 – 19

లో (నఴింఫయు

2018

ఴయకు) ఆింధర రదేశ్ రథభ శూహూనింలో ఉింది ?
14

