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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?  

  

 Two 

 

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 మొదటి డిజిట్ క్ు రెండు క్లిపితే ఏర్పడే 
ఏ అంకెలు 3 తో భాగార ంప్ బడతాయి 

 

 

 2 

 

2. ఈ క్రంద ఇచ్చిన బొ మ్మను ఆధార్ం చేసుకొని ఈ ప్రశ్నలు 
ఉంటాయి.  ఇందులో దీర్ఘచతుర్స్రా కార్ం నిర్క్షరాసయతను, 
చతుర్స్రా కార్ం ఉదయ యగసుు లను, తిరకోణం రెైతులను, 

వర్తు లాకార్ం బలహీన వరాా లను సూచ్చసుు ంది.  అప్పపడు 
క్ంది ప్రక్టనలోో   ఏది సరెైనది కాదు. 

 

 

 

 కొందర్త వనెుక్బడని తర్గతి రెతైులు ఉదయ యగసుు లు 
కాని నిర్క్షరాసుయలు. 
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3. Identify the missing square. 

 

 

 

  

4. ba_ba_bac_acb_cbac 

  ccba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. క్రంది వాటిలో లోపించ్చన చతుర్స్రా నిన గుర ుంచండి. 

 

 

 

  

 

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 అప్పడు VICE = ? 

 69 

 

 

7. ఒక్ కోడింగ్ సిసట ంలో, ‘SHEEP’ గాని ‘GAXXR’ 
గారాయబడితే, అలాగే ‘BLEAT’ గాని గా ‘HPXTN’ గా 
రాయబడితే, మ్ర  ‘SLATE’ ను ఆ కోడింగ్ సిసట ంలో 
ఎలారాస్ాు ర్త? 

 GPTNX 

  

8. క్రంది ప్రశ్నలు క్ంద ఇవవబడడ  సమ్ాచార్ం ఆధార్ంగా 
ఉంటాయి : 

M % N అంటే M N క్ు కొడుక్ు. M @ N అంటే M N క్ు సో్ దర . M 

$ N అంట ే M N క్ు తండిర.అయితే, క్ంద ి వాటిలోో  ఏది  C ని E క్ 
మ్నమ్రాలుగా 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 భర్ు. P  Q అంటే P, Q క్ు సో్ దర . 

P  Q అంటే P, Q క్ు కొడుక్ు. అయితే క్ంది వాటిలోో  ఏది 
B క్ A క్ూతుర్ని చెప్పు ంది? 

 A  D  B 

 

 

 

10. x వారాలు x రోజులోో  మొతు ం ఎనిన రోజులుంటాయి? 

 8x  

 

11. 5:30 మ్ర యు 6 ల మ్ధ్య ఏ సమ్యానిక్ గడియార్ప్ప 
మ్ుళ్ళు రెైట్ కోణంలో ఉంటాయి? 

 7
43

11
 నిమి.  5 తరావత 

 

12. 289 ని 89 తో భాగార సతు  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 పొ డవప 5 మీటరో్ 78 స ంటీమీటర్తో , వెడలుప 3 మీటరో్ 
74 స ంటీమీటర్తో  అయితే ప్ర్వడానిక్ ఎనిన   చదర్ప్ప 
పాలరాయి కావాలిి ఉంట ంది? 

  187 

 

 

 

14. ర్హీమ్ జీతం నెలక్ు ర్ూ. 12000 , అమి జీతం 
సంవతిరానిక్ ర్ూ. 191520. వాళ్ు నెలసర  ఖర్తి ర్ూ. 

9960అయితే వాళ్ు పొ దుప్ప నిష్పతిు  ఎంత? 

 17 : 50 

 

 

15. ఒక్ సంచ్చలో కొనిన బొ మ్మల బాో క్ులు A, B, C మ్ర యు  

D లతో  ఉనానయి. A:B:C:D ఆ బాో క్ుల నిష్పతిు  4:7:3:1. 

అయితే, ‘A’, బాో క్ులు ‘C’ క్నాన 50 ఎక్ుకవ, మ్ర  
‘B’బాో క్ుల సంఖయ ఎంత? 

  350 

 

16. వాలూయ స ట్ చేసినప్పడు తక్ుకవ వాలూయ  శాతం క్లవైెతే 
వాటి  మీడియన్ వాలూయ 

 

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

of observations utilised is 

  None of the above 

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. ఒక్వేళ్ 15%  శాతం టిరమ్మడ మీన్ ఉనప్పడు, శాతం 
యొక్క వినియోగ ంచబడిన ప్ర శీలన 

 

 ప ైవేవీ కావు 

18. ప్రశానర్థక్ం స్ాథ నంలో ఏది రావాలి
3 ? 100

2.56 ?
  

  64 

19. రెండంకెల అతి చ్చనన గుణకార్ం 168 అయితే అందులోని 
కామ్న్ ఫాక్టర్ 12. ఒక్వేళ్ సంఖయ మ్ధ్య తేడా 60, అయితే, 
అంకెలమొతు మెంత? 

 108 

20. సురేశ్ రెండు సంవతిరాలక్ు 500 ఎస్.బి.ఐ. లో ప ట ట బడి 
ప టాట డు. ఐ.సి.ఐ.సి.ఐ. లో 300 నాలుగేళ్ుక్ు ప టాట డు. 
చ్చవర్క్ు ర్ూ. 220 మ్ామ్ూలు వడడడ గా తీసుకొనానడు. వాటి 
వడడడ  శాతం 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 మ్ధ్య సంబంధానిన క్నుగొనండి. 

 Z = 2X 

22. ఒక్ మ్నిషి ఒక్ ప్నిని 5 రోజులలో ప్ూర ుచేయగలడు. అదే 
తనకొడుక్ు సహాయంతో 3 రోజులలో ప్ూర ుచేయగలడు. మ్ర  
ఆ కొడుక్ు ఒక్కడే ఆ ప్నిని ఎనిన రోజులలో చేస్ాు డు? 

  7¹/₂ రోజులలో 

23. 150 మీ. మ్ర యు 170 మీ పొ డవైెన రెండు రెైళ్ళు  

40 క్.మీ./గం. మ్ర యు 32 క్.మీ./గం. వేగంతో  వయతిరేక్ 
దిశలో  సమ్ాంతర్ ప్టాట లమీద ప్రయాణం చేసుు నానయి. ఏ 
సమ్యానిక్ అవి ఒక్దానికొక్టి ఎదురౌతాయి? 

 16 స కన్లు   

24. ఒక్ చెక్క క్ూయబాయిడ్  బయిటకొలతలు  

30 స .మీ × 25 స .మీ × 20 స .మీ. చెక్క మ్ందం 2 స .మీ. 
చుటటట  ఆ చెక్క క్ూయబాయిడ్ మొతు ం వాలూయం 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. ఒక్ 5 స .మీ క్ూయబ్ ఎనిన 1 స .మీ క్ూయబులుగా క్తిు ర ంచ 
గలరో. అందులో ప దద దైెన క్ూయబ్ ఉప్ర తల ఏర యా చ్చనన 
క్ూయబ్ లతో పో లిసతు  ఎంత కాగలదు ? 

  1 : 5 

  

 

26. క్ంద ఇచ్చిన ప్టంలో, గీతలు PQ, RS, TV  మ్ధ్యగా 
వెళ్ళతూ O దగార్ ఒక్దానిన ఒక్టి క్తిు ర సుు నానయి. ఒక్వేళ్ 

x : y : z = 1 : 2 : 3 అయితే x, y, z. ల విలువ ఎంత? 

 

  x=30, y=60, z=90 

27. 90° లకు 4/5 కోణం అయితే  దాని అనుబంధ్ం 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. విలువ క్నిప టట ండి 

1 1 1 1
...

1 2 2 3 3 4 15 16
   

     

  

3 

 

29. ఎంత వాలూయ కోసం*,  ఇది ప్రక్టన 
* *

1
15 135

X   ? 

 45 

30. ఒక్ క్ంప నీలో ఏడుగుర్త మ్గవాళ్ళు, ఐదుగుర్త స్ు లీతో 
ఒక్క విభాగం ఉంది. ఈ ప్నెనండు మ్ందిలో ఎవరెైనా ఇదద ర్త 
ప్రతి విభాగానిక్ ఒక్ర్త చొప్పపన ఎనునకోబడితే, ఇదద ర్ూ స్ు  ీ
లయియయ సంభావయత ఎంత? 

 

 5/33  

31. ఎమోష్నల్ ఇంటలిజెన్ి ను కొలవాలంటే ఛాల ంజింగ్ గా 
ప్ర ణమించేది ఏది? 

(1) మ్ర యు (2) లు మ్ాతరం 
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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 ఒక్ కోడ్ లో 
LWTKURTWFGPEG గా రాయబడితే, మ్ర   
AMAZINGLY  అనే ప్దం ఆ కోడ్ లో ఎలా రాస్ాు ర్త? 

 

COCBKPINA 

33. ఒక్ రోజంతా ప్నిలో మ్ునిగ  పో యాక్, మీర్త ఒక్ ర్హసయ 
సమ్ాచార్ం గల ఇ-మెయిల్ ను ఒక్ర క్ బదులు మ్రొక్ర  
ప్ంపించార్త. అలాటి ప్ర సిథ తులోో  క్ంది వాటిలోో  ఎది సరెైనది 

  వెంటనే తప్పపడు సమ్ాచార్ం అందని వయక్ుక్ మ్రొక్ 
మెయిల్ లేదా ఫో న్ కాల్ చసేి మీ తప్పపను 
వివర ంచటం,   తరావత  సరెనై వయక్ుక ్ మయెిల్ 
ప టటటం. 

34. మీ శాఖలో అందర కీ కొతు  క్ంప్ూయటర్తో  వచాియి, మీక్ు 
తప్ప. మీరేం చేస్ాు ర్త?  సర గా అతికే  సమ్ాధానానిన 
గుర ుంచండి. 

 ఏదయ  తప్పప జర గ ందనుకొని మేనజేర్త తో 
మ్ాటాో డటం. 
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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. ఒక్వేళ్ × నుగాని మ్ార ి ఇలా రాసతు  +, ÷ ను ఇలా మ్ార సతు  
×, – ను ఇలా మ్ార సతు  ÷, + ను ఇలా మ్ార సతు  – మ్ర  50 ÷ 

10 × 75 – 25 + 7 = ? 

 496 

  

36. క్రంది సంఖయల వర్తసలో తప ైపన దానిన గుర ుంచండి 

3, 27, 75, 150, 243, 363 

  150 

   

37. మ్ార్ి 16, 2019న శ్ని వార్ం. మ్ార్ి 16, 2025 ఏ 
వార్ం అవపతుంది? 

  ఆద ివార్ం 

38. ప్రమోద్ తూర్తపక్ు 100 మీటర్తో  నడిచ్చ, క్ుడి వైెప్పక్ు తిర గ  
400 మీటర్తో  నడిచాడు. తరావత ఎడమ్వైెప్పక్ు తిర గ  300 

మీటర్తో  మ్ళ్ళు నడిచాడు. అతను నడక్ పరా ర్ంభంచ్చన వైెప్ప 
నుండి ఇప్పపడు ఏ దిశ్లో ఉనానడు? 

ఆగేనయం 
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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 

 

 

 

 

నిరదేశములు : క్ంది ప ై చార్ట ఒక్ ప్రతేయక్ సంవతిర్ంలో 
వివిధ్ కీరడలలో ఒక్ దేశ్ం యొక్క వయయానిన 
సూచ్చసుు ంది. ప ై చార్తట ు అధ్యయనం చేయండి మ్ర యు 
ప్రశ్నలక్ు సమ్ాధానం 39 నుండి 43 వర్క్ు. 

 

 

39. ఫపట్ బాల్ క్ు అయిన మొతు ం ఖర్తి, హాకీ మీద అయిన 
ఖర్తి నిష్పతిు   

  1 : 1 

 

40. కీరడల మీద ఆ సంవతిర్ం అయిన మొతు ం ఖర్తి ర్ూ 

1,20,00,000 మ్ర  బాసకట్ బాల్ మీద అయిన ఖర్తి 
ఎంత ? 

 రూ 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. ప ై ఛార్తట  ప్రకార్ం దేశ్ంలో బాగా ప్రసిదిి పొ ందిన కీరడ 

    క్రకెట్ 
 

 

42. క్రంది వాటిలోో  దేశ్ం ప డుతునన ఖర్తి ఏ కీరడల మీద 
సమ్ానం : 

  గోల్్ మ్ర యు బాస కటబాల్ 

 

 

43. ఒక్ సంవతిరానిక్ కీరడల మీడ దేశ్ం చేసత ఖర్తి ర్ూ. 

1,50,00,000 అయితే, క్రకెట్, హాకీల మీద చేసత ఖర్తి : 

 రూ 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 

 

  2 

 

 

 

45. Find the number of squares in the given  

figure. 

 

 

 

  24 

 

 

 

 

44. క్రందునన నాలుగు బొ మ్మలలో చుక్కల ఆధార్ంగా X అనే 
పార్దర్శక్ంగా ఉనన కాగ తానిన ఎడమ్వైెప్పక్ు మ్డతప డితే 
అది ఎలా ఉంట ంది? 

 

 

     X                1              2              3             4 

 

  2 

  

 

 

 

 

45. క్రందునన బొ మ్మలో ఎనిన చతుర్స్రా లునానయి ? 

 

 

 

 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 వయతిరేక్ దిశ్లో పాచ్చక్ల మీద క్నిపించే అంకె 
ఏది? 

 

 3 

47. ఒక్ అలమ్ారీ లో 4 తెలో స్ాక్సి, 3 నీలం స్ాక్సి 5 బూడిద 
ర్ంగు స్ాక్సి ఉనానయి. యథాలాప్ంగా రెండు స్ాక్సి 
తీసుకోబడాడ యి. రెండు బూడిద ర్ంగువే అవాలంటే ఉనన 
అవకాశ్ం ఎంత? 

 
33

5
 

 

  

48. A ఒక్ ప్నిని  20 రోజులలో చేయగలడు. అతడు 5 రోజులు 
ఆప్నిని చేశాక్ B దానినమ్రొక్ 10 రోజులోో  ప్ూర ు చేశాడు . 
అయితే A మ్ర యు  B లు క్లిసి ఆప్నిని ఎనిన రోజులోో  
చేయగలర్త? 

  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. ఒక్ వయక్ు ఒక్ మ్ార్తమ్ూల ప్ల ో లో ఉంట నానడు. అది 
నగరానిక్ చాలా దూర్ంలో ఉంది. బసుి స్ాట ప్ క్ూడా మ్ూడు 
గంటలు ప్రయాణం చేసతంత దూర్ం. ఆవయక్ు భూమిని ఆ ఊర  
కామ్ందు బలవంతంగా తీసుకోవాలని చూసుు నానడు. మీర్త 
ఆ జిలాో  మెజిసతట టే , రాష్ట  ే మ్ంతిరతో మీటింగ్ లో బిజిగా 
ఉనానర్త. ఆవయక్ు మిమ్మలిన క్లిసి తమ్ ఊర  
కామ్ందునుంచ్చ తన పొ లానిన కాపాడమ్ని అడగాలని 
బస ిక్క, నడిచ్చ వచాిడు. ఆవయక్ు మీటింగ్ జర్తగుతుననగది 
బయిట అర్గంటగా ఎదుర్తచూసూు  క్ూర్తినానడు. మీర్త 
మీటింగ్ ప్ూర ు చేసుకొని మ్రొక్ మీటింగ్ కోసం వేగంగా 
వెళ్ళతునానర్త. ఆవయక్ు మీవెనక్లే వసుు నానడు తన ఉతు ర్ం 
ప్ట ట కొని మీరేం చేస్ాు ర్త? 

  మీక్ందప్ని చసేత వాళ్ులో సన్ియర్ ను పలిిచ్చ 
ఆవయక్ు సమ్సయ ప్ర ష్కర ంచమ్నటం. 
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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. మీర్త ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ర జిసట రెైన టాకీిలో అమ్రావతి నుంచ్చ 
దగార్లో ఉనన మ్రొక్ నగరానిక్ వెళ్ుమ్ననప్పపడు ఆ 
డైెవీర్త తనక్ు అక్కడిక్ వెళ్ుడానిక్ అనుమ్తి లేదని 
చెపాపడు, ఆ టరా న్ి పో ర్తట  ఆఫ్సు దగార్ ఆగ  ఒక్ రోజుక్ు 
నిర్ణయించని ర్ూ. 50 క్డతాడు.అలా క్డుతుననప్పపడు ఆ 
కో్ర్క ర్ూ. 50 ఎక్ుకవ తీసుకొని దానిక్ ర్స్దు ఇవవలేదు. 

మీర్త ఒక్ మీటింగుక్ు త ందర్గా వెళ్ళులి. ఆప్ర సిథ తులోో  
మీరేం చేస్ాు ర్త? 

 ఆవిష్యానిన గుర్తు ంచుకొని చ్చనన నోట  
రాసుకొని తరావత సంబంధతి అధకిార్తలక్ు 
తెలియచేయటం. 

51. అంజలి తన తర్గతిలో చాలా తెలివెైన పిలో, కాని ఈ మ్ధ్య 
జర గ న ప్రీక్షలోో  తను చాలా అధావననంగా చేసింది. తన 
సతనహితులతో క్ూడా సర గా లేదు. ఆమె తండిర ఇటీవల కార్త 
ప్రమ్ాదంలో మ్ర్ణ ంచాడని, ఆమె చాలా మ్ానసిక్ంగా 
బాధ్లోో  ఉందని మీక్ు తెలుసుు ంది. సూకలు పిరనిిప్ల్ ఆమె 
తలోిని పిలిపించ్చ ఆమె ప్రీక్ష ఫలితాలగుర ంచ్చ 
తెలియచేయమ్నానర్త. ఆ ప్ర సిథ తులోో  మీరేం చేస్ాు ర్త? 

 ఆమ ె తలోిక ్ ఆమ ె గుర ంచ్చ చపెిప, ఆమె తండిర 
మ్ర్ణం వలో ఆమె లో ఏర్పడుతునన 
మ్ార్తపలను గమ్నించమ్ని ఆమె తలోిక ్
కౌనిిలింగ్ ఇచ్చి ఆమెను జాగరతు గా 
చూసుకోమ్నడం. 
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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. మీర్త ప్రభుతవ ఆర థక్ సంసథ లో ఆఫ్సర్త. ఒక్ జట ట క్ు 
అధికార గా మిమ్మలిన ఒక్ ప్ల ో క్ు వెళ్ళు, అక్కడి ప్రజల 
మ్ౌలిక్మైెన ఆర థక్ క్ష్ాట లను గుర ుంచమ్నానర్త. మీర్త: 

 సభుయలతో సంప్రదించ్చ వార  అభపరా యాలు 
కోర డడక్ర ంచ్చ సవివర్మెనై నివదేకి్ సమ్ర పస్ాు ర్త. 

53. విజయవాడలో ఒక్ మ్తప్ర్మైెన ఉతివం జర్గనుంది. ఒక్ 
పో లీసు అధికార గా మీమ్మలిన త క్కసలాట జర్గక్ుండా ఆ 
ప్వితర సథ లంలో ఉతివం జర గేలా చూడమ్నానర్త. మీర్త: 

  పో లీసు అధకిార్తలను వరేేవర్త సథ లాలలో 
నియమించ్చ, గుంప్పను అర క్టేటలా ప్లు చర్యలు 
చేస్ాు ర్త. 
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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. క్మ్ూయనికేష్న్ పోర స స్ లో అనేక్ విభాగాలునానయి. 

అందులో ___________, ర స్వర్త విష్యానిన గరహించ్చ 
మెసతజ్ ను తర్తు మ్ా చేసి అర్థవంతమైెన సమ్ాచార్ంగా 
మ్ార్తసుు ంది. 

  డడకోడింగ్ 

 

55. వేదిక్ కాదని మ్ామ్ూలుగా నేలమీద నిలుచుని మ్ాటాో డే, 

ఒక్ వక్ు పతరక్షక్ులక్ు ___________ చూపించవచుి. 

 సమ్ానతావనిన 

 

 

56. ఎమోష్నల్ ఇంటలిజెన్ి అంటే ___________ 

 తమ్ భావాలను, ఇతర్తల భావాలను, 

ఆలోచనలను, చర్యలను క్ూడా మ్ానిటర్ 
చేయగలగటం 
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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. సహజమైెన నిర్ణయం తీసుకోవడం దేని మీద ఆధార్ప్డి 
ఉంట ంది? 

 సహజగుణం 

58. క్ోష్ట మైెన ఆలోచనలక్ు సంబంధించ్చ _________ 

  మ్న నమ్మకాలక్ు గల గుణానిన నిర్ణయిస్ాు యి 

 

59. UNIVERSAL   అనే  ప్దం ఒక్ కోడ్ లో VRUILSANE 

గా రాయబడితే, మ్ర   ABOLISHED  అనే ప్దం ఆ కోడ్ 
లో ఎలా రాస్ాు ర్త? 

 LSAODHEBI 

  

60. HOSPITALS  అనే ప్దం ఒక్ కోడ్ లో       HSOLSAPTI 

గా రాయబడితే     BIOLOGICALS అనన ప్దం ఆ కోడ్ 
లో ఎలా రాస్ాు ర్త? 

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 : 

(i) Washing soda 

(ii) Bleaching powder 

(iii) Baking soda 

(iv) Slaked lime 

Codes : 

  (i), (ii) and (iv) 

 

 

 

 

61. నేష్నల్ ఇనిటిటటయట్ ఆఫ్ కెమిక్ల్ లాబొ రేటరీ ప రసర్ 
ఇచ్చినప్పడు విదుయతుు ను ఉతపతిు  చేసత నానోజెనరేటర్తన 
తయార్తచేసింది. క్ంది వాటిలో ఏ పిరనిిప్ల్ లేదా స్ాంకేతిక్త 
వాడబడింద?ి 

 పియాజో ఎలక్టిక్స ఎఫ క్సట 

62. మ్ార్ి మీద మ్ానవ జీవిత రేఖలను గుర ంచ్చ 
తెలుసుకోడానిక్ ఎన్ ఏ ఎస్ ఏ తయార్త చేసిన యంతర  
ప్ర క్ర్ం ఏది? 

 బిలి 

63. ఉప్పప వంటగదిలో వాడక్మే కాక్ ___________ 

తయారీలో మ్ుడి సర్తక్ుగా  ప్నిచేసుు ంది. 

(i) వాషింగ్ స్ో డా 

(ii) బో్లచ్చంగ్ పౌడర్ 

(iii) బేక్ంగ్ స్ో డా 

(iv) సుననం 

కోడ్ి : 

 (i), (ii) మ్ర యు (iv) 
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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. ఒళ్ుక్ు బిగ ంచ్చన వెనుక్ వీక్షణ అదద ంలో మ్ాగ నఫికేష్న్ 

 ఒక్టి క్నాన తక్ుకవ 

 

65. క్రందునన కాంతి ఫినామినా లోో  ఏది హర విలుో  వచేిటప్పపడు 
ప్నిచేసుు ంద?ి 

 వకీరభవనం, వాయపిు , అంతరా్త ప్రతిబింబం 
66. క్రంది వాటిలోో  ఏది భార్తదేశ్ మొదటి ఇ- వాల ట్ క్ంప నీ? 

 మొబిక్వక్స 

 

67. ఓనీర్ టి ఎమ్ అనేది ఒక్ _________ 

 “తాగునీటనిి  క్రమి ర్హతింగా చేసత సిసటమ్” కొతు  
స్ాంకేతిక్త 
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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. క్రంది వాటిలోో  “కాలిి మ్ర ిపో ” ర్క్ం ఆంటీ మిస ైిల్ టాంక్స 
ఏది? 

 నాగ్ 

69. IPv4, IPv6 అంతరాు లంలో గణక్ యంతరా లను గుర ుంచే 
చ్చర్తనామ్ాలు 

 IPv6 చ్చర్తనామ్ాక్ు అవసర్మ్యియయ బిటో 
సంఖయ క్నాన IPv4 క్ అవసర్మ్యియయ బిటో 
సంఖయ తక్ుకవ 

70. మొటట  మొదటి క్ంప్ూయటర్ వైెర్స్ 

  కీరప్ర్ వెైర్స్ 

71. మొబ ైల్ మ్ర యు వైెయర్ ల స్ ప్ర క్రాలను వాడటమ్( ఎస్ 
ఎమ్ ఎస్, యాస్, వేర్బుల్ డివైెస స్, ఎక్కడయ  ఉనన 
సో్ షియల్ మీడియా అంటే, ఫతస్ బుక్స, టివటట ర్, ఇనాటిగార మ్) 

ఆరోగయ ప్ర్ంగా  _________ అంటార్త. 

 

 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 ై-ఫ ై నెట్ వర్క వివర్ణ ఏంటి? 

(1) ల ైట్ ఫడిిలిట ి

73. ఇసో్ర  టెలిమెటిర టరా క్ంగ్ క్మ్ాండ్ నెట్ వర్క ఏ సంసథ తో ఎమ్ 
ఓ యు 6 ఆగస్ట  2017 న చేసుకొంది? 

 ప ైవనీన 

74. ఎన్ ఏ ఎస్ ఏ తన ఆటోమేటిక్స నెక్సటి జెనెరేష్న్ కాో క్స  ను 
2019 ఎక్కడక్ు ప్ంప్నుంది? 

 సతపస్ 

75. స్ాకట్ స్ాట్ అనేది _________ కోసం. 

 

వెదర్ మ్ానిటర ంగ్ 

76. చందరయాన్ I అంట ే_________ . 

లూనార్ పో ర 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. ఇసో్ర  తన మొదటి ప్రాయటక్ుల గాలరీని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 
శీరహర కోట లో రాకెట్ లాంఛ్ చూడటానిక్ అనుమ్తిస్ోు ంది. 
దాంటోో  ఎంత మ్ంది ప్డతార్త? 

  5,000 

  

78. వర్తణాసు ంీ అంటే _________ . 

 ఒక్ టారెపడయ 

79. జగదీశ్ చందర బో స్ స ంటర్ ఫర్ అడావన్ట్ టెకానలజి ఎవర  
సహాయంతో ఏరాపట  చేయబడుతోంది? 

  డి ఆర్ డి ఓ 

 

80. ప్గవార  రాడారో్ను, క్మ్ూయనికేష్న్ వసతులను నాశ్నం 
చేయడానిక్ డి ఆర్ డి ఓ యొక్క ఏ మిస ైిలున వాడతార్త? 

  ఆంటి –రేడియియష్న్ మిస ైిల్ 
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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. సూప్ర్ హీటర్ టటయబ్ి లో ఏ వసుు వపను వాడతార్త? 

 

 కోర మియమ్ మెలైిదనెమ్ 
82. భార్తదేశ్ంలో ఏ రాష్ట ంే మొటట మొదటిస్ార  ఇళ్ు ప ై 

క్ప్పపలమీద  వాన నీటి సతక్ర్ణ తప్పని సర  చేసింది? 

తమిళ్నాడు 
83. మ్ానవపలక్ు ఆసు మ్ా ఎలా వసుు ంది? 

 గాలి కాలుష్యం వలో 

84. భార్తదేశ్ంలోని హాట్- స్ాపట్ లోో  బయో వైెవిధ్యం ఉనన 
రెండు ఏవి? 

 తూర్తప హిమ్ాలయాలు, ప్డమ్టి క్నుమ్లు 

 

85. స్ాట చుయ ఆఫ్ లిబరీట ఆక్ుప్చిగా ఉంట ంది కార్ణం  

 ఆక్ిడెజై్డ  రాగ  
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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. వాతావర్ణంలోని తేమ్ను కొలిచే ప్ర క్ర్ం పతర్త 

 హైెగోర మీటర్ 

87. కానిర్తక్ు  చ్చక్తిలో వాడబడే నోబుల్ గాస్ ఏది? 

 రాడాన్ 

 

88. భూమి యొక్క వాతావర్ణం పొ ర్లు పొ ర్లుగా విడివడి 
ఉంట ంద,ి దానిక్ కార్ణం దీని _________ నిలువప పొర ఫ ైల్. 

 గాలి వాతావర్ణం 

89. వెడల ైపన ఆక్ు యొక్క ఆక్ు ప్చిని భాగం _________ 

పతర్త. 

 లేమినా లేదా బేో డ్ 

90.  “ఇటైె ఇటైె” అనే వాయధి _________ వలో వసుు ంది. 

 కాడమియమ్ 
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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 ఇండియా దేశ్ంలో  మ్లేర యాను ప్ూర ుగా ఏ 
సంవతిర్ం లోప్ప నిర్ూమలించడానిక్ నిర్ణయించార్త ? 

  2030 

92. దివాయంశ్ సింగ్ ప్నవర్, టోకోయ  లో జర గే 2020  ఒలింపిక్స 
కోటాలో ఏ కీరడలో ఎనినక్యాయడు ? 

 ష్ూటింగ్ 

93. స లుో లార్, మోలిక్ుయలర్ బయాలజీ స ంటర్ హెడ్ కావర్టర్ి 
ఎక్కడుంద?ి( సి సి ఎమ్ బి) 

 హెైదరాబాద్ 

94. ఏ దేశ్ంలో ప్రప్ంచంలోనే 131 అడుగుల ఎతెతు న ఇన్ డయ ర్ 
వాటరా్ల్ి   ఉంది? 

  సింగప్ూర్ 
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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 సూకల్ ఆఫ్ ఎక్నామిక్సి అండ్ పొ లిటిక్ల్ స ైన్ి 
భార్తదేశ్ంలో ప్పటిట న ఫిలాసఫర్ ఎకానమిస్ట  _________ 

గౌర్వార్థం  కొతు  అకాడెమిక్స పొ సిష్న్ పరా ర్ంభంచార్త? 

 డా. అమ్ర్ుయ సతన్ 

96. ఏ రాష్ట ంే లోకాయుక్ు కాలప్ర మితిని ఎనిమిది ఏళ్ునుంచ్చ 
ఐదు ఏళ్ళుగా తగ ా ంచ్చంది? 

 

 రాజస్ాథ న్ 

97. ఫో ర్స్ బిలియనీర్  లిస్ట  2019  ప్రకార్ం ప్రప్ంచంలో అతయంత 
ధ్నవంతుడెవర్త? 

  జెఫ్ బ జోస్ 

98. అయోధ్య ప ై నునన మెడిటేష్న్ పానెల్ రామ్జనమభూమి - 

బాబరీ మ్స్ద్ భూమి తగాదాక్ు ఎవర ని అధికార గా 
నియమించార్త? 

 

 జసిటస్ ఎఫ్. ఎమ్.ఐ. ఖలీప్పలాో  
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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. భార్త ప్పరావసుు  శాఖ ఇటీవల అర్తదైెన వయక్ు ఎతుు  సొ్ట కోక 
శిలాపనిన ఒక్ బౌది స ైట్ లో క్నుగొనానర్త? 

 తెలంగాణ 

100. వర  స్ాగుదలలో ఏది సరెైన అవరోహణ క్రమ్ం? 

 ప్శిిమ్బ ంగాల్, ఉతు ర్ప్రదశే్, ప్ంజాబ్, 

ఆంధ్రప్రదశే్ 

101. క్ంది వాటిలోో  ఏది సరెైన ప్రక్టన కాదు? 

 భార్తదేశ్ం ప్రప్ంచంలో  అతి ప దద  క్ూర్గాయల 
ఉతపతిు దార్త. 

102. గోో బల్ బిజినెస్ సమిట్ 2019 ఎక్కడ జర గ ంది ? 

 నూయఢలోిీ 
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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 : 

a. Cyclone Ockhi I. Andhra Pradesh 

b. Cyclone Gaja II. Kerala 

c. Cyclone Luban III. Somalia 

d. Cyclone Titli IV. Arabian Peninsula 

 a b c d 

       II III IV I 

 

 

 

 

 

 

103. యు ఎన్ ఎస్ సి క్ చెందిన ఏ క్మిటీ పాక్స్ాు న్ క్ు చెందిన 
జైెష్-ఎ-మొహమ్మద్ చీఫ్ మ్సూద్ అజహర్ ను ప్రప్ంచ 
తీవరవాదిగా ప్రక్టించ్చంది? 

 1267 క్మిట ీ

104. భార్త సరోవననత నాయయస్ాథ నం సి.బి.ఐ. డైెరెక్టర్ ర్ంజిత్ 
సింగ్ ను ______ నుంచ్చ త లగ ంచ్చంది. 

 2G కేసు ఇనెవసిటగషే్న్ 

 

105. తెలో ప్పలులోో  చ్చవర గా ప్ట ట బడిన బాజీరావ్ పతర్త 
ప టట బడినది ఇటీవల ఎక్కడ చనిపో యింది? 

  సంజయ్ గాంధ ీనేష్నల్ పార్క 

106. క్ంద ఇవవబడిన వివిధ్ తుఫానులను, నష్ట  పో యిన 
సథ లాలను జతచేయండి 
a. తుఫాను ఓక్ి I. ఆంధ్రప్రదేశ్ 

b. తుఫాను గజ II. కేర్ళ్ 

c. తుఫాను లుబాన్ III. సో్ మ్ాలియా 

d. తుఫాను తితోీ IV. అరేబియన్ దీవప్ఖండం 

 a b c d 

 II III IV I 
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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. ఇటీవల ప్ర శలధ్నల ప్రకార్ం  గోో బల్ వార మంగ్ వలో 
సమ్ుదరా లు ఉనన దానిక్నాన రెటిట ంప్ప-భూమిప ై నివశిసుు నన 
సృషిట లోని జాతులను, అవి నివశించే పరా ంతాలను 
మ్ుంచేస్ాు యి. ఈ ప్ర శలధ్న చేసినది 

 ర్టెా ర్ి విశ్వవిదాయలయం, యు.ఎస్.ఏ 

 

108. ఆర థక్ంగా వెనుక్బడిన తర్గతుల వార క్ ర జరేవష్న్ి 
క్లిపంచడానిక్ లోక్సభ అమెండెమంట్ బిల్ 

 124 రాజాయంగ అమెండెమంట్ బిల్ 

109. యూనియన్ కాబినెట్ ఇటీవల పి.ఓ.సి.ఎస్.ఓ. అమెండెమంట్ 
పాస్ చేసింద.ి పి.ఓ.సి.ఎస్.ఓ. అంటే ఏంటి? 

 పొ ర టెక్షన్ ఆఫ్ చ్చలడ నే్ ఫరమ్ స క్ుివల్ అఫ న్ి 
స స్ 

 

110. ప్రప్ంచ ప రస్ సవతంతరయ దినం రోజు యునెస్ో క ప్రప్ంచ ప రస్ 
సవతంతరయ బహుమ్తిని 2019 క్ గాను మ్యనామర్ లో 
మ్ానహ హక్ుకల ఉలోంఘన గుర ంచ్చ రాసినందుక్ు 
మ్యనామర్ జర్నలిసుట లక్ ఇచ్చింది.  వాళ్ళు 

 కాయవ్ స్ో యి 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 ప్రసిదిి పొ ందిన గోో బల్ టీచర్ బహుమ్తి, ప్రప్ంచంలో 
ఉతు మ్ ఉపాధాయయునిగా గౌర్వానిన ప్టర్ తబిచీక్ 2019 క్ 
ఒక్ స ైన్ి టీచర్తక వచ్చింది. అతడు ఏ దేశ్సుథ డు? 

 కెనాయ 

112. ది ఏషియన్ కాంప టేటివ్ నెస్ ఇనిటిటటయట్ ( ఏ సి ఐ) 

భార్తదేశ్ రాష్ాట ే ల బిజినెస్ రాంక్ంగ్ చేయడానిక్ సులభమైెన 
తీర్త సూచ్చంచ్చంది. ఆ రాష్ాట ే లను అవరోహణ క్రమ్ంలో 
గుర ుంచండి 

 ఆంధ్రప్రదశే్, మ్హారాష్ట ,ే ఢలోిీ 

113. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ లివింగ్ ఇండెక్సి రాంక్ంగ్ లో మొదటి స్ాథ నం 
ఏ ఎమ్ ఆర్ యు టి 2018 క్ పొ ందింది. దాని తరావత 

 ఒడిస్ాి మ్ర యు మ్ధ్యప్రదశే్ 

114. యు ఎన్ సి టి ఏ డి టేరడ్ అండ్ అభవృదిి ర పో ర్ట  
( టి డి ఆర్) 2017 క్ంది వాటిలోో  ఒక్టి సర  కాదు. 

 

 భారత, చ ైనాలు ప్రస్లు త అభివృద్ధి  సథుతిలో, అవి “గ్ోో త్ 
పో ల్స్” గ్ా దగ్గరలో మారతాయి. 
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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 

 Ms. Rebeca Gyumi 

 

 

117. How many Municipal Corporations are there 

in Andhra Pradesh ? 

  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. కేందర ప్రభుతవం రాష్ాట ే లక్ు సంబంధించ్చన 149 గాయస్ అండ్ 
ఆయిల్ ఫ్ల్డ  లను అమ్మడానిక్  ఆఱుమ్ందితో క్మిటీని 
నియమించ్చంది. ఆ క్మిటీక్ అధ్యక్షుడు 

 రాజీవ్ క్ుమ్ార్ 

 

 

116. 2018 క్ యునైెటెడ్ నేష్న్ి హయయమ్న్ రెైట్ి ప ైజీ్, స్ు లీ, 

బాలిక్ల హక్ుకలకోసం పో రాడి గెలుచుకొననది. 

 మిస్. రెబకేా గూయమి 

 

 

117. ఆంధ్రదేశ్ంలో ఎనిన మ్ునిసిప్ల్ కారొపరేష్నుో  ఉనానయి? 

 

 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 పో ల్  ను గెలిచ్చన మొదటి ఐ పి ఎస్ , మ్ర యు ఐ టి 

బి పి స్ు  ీఆఫ్సర్ ఎవర్త? 

 అప్ర్ణ క్ుమ్ార్ 

 

 

119. చ్చతూు ర్త జిలాో  పో లీసులు తయార్తచేసిన పరా ణ ర్క్ష వెబ్ 

అపోికేష్న్. ఈ ఆప్ ఎవర ని కాపాడాడ నిక్ తయారెైంది 

 రోడుడ  ప్రమ్ాదాద లోో  పరా ణాలు పో యిన వాళ్ుక్ు, 

బాధ్లోో  ఉనన స్ు లీక్ు. 
 

 

120. విజయవాడ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి చీఫ్ జసిట స్ గా 
బాధ్యతలు చేప్టిట నదెవర్త ? 

 జసి్టస్ ప్ర వీణ్ కుమార్ 

   


