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Question Number 1:
Which temple in India houses the only pillar in the World that stands suspended in the air?
Lepakshi Temple
1. భాయతదేశంలో ప్రంచంలో భరెక్కడా లేనట్లు ఏ గుడిలోని సథంబం గాలిలో వేలాడుతంట్లంది?
లేపాక్షి ఆఱమం
Question Number 2:
Which song video became the first on YouTube platform to cross the ‘billion views’ mark?
Gangnam Style
2. ఏ పాట వీడియో యూ ట్యూబ్ లో “బిలిమన్ చూయు” సంఖ్ూను దాటంది?
గంగనం స్టైల్
Question Number 3:
On which day did the ‘Amravati Metro Rail Corporation’ get incorporated?
29October 2015
3. “అభరావతి మెటో రైల్ కార్పరేషన్”ఏ రోజు విలీనం చేమఫడింది?
29 అక్టైఫరు 2015
Question Number 4:
Which of the following is an air borne disease?
All of the above

4. కందివాటలో గాలిలో వాూపంచే వాూధి ఏది?
పైవన్నన
Question Number 5:
‘International Day for Women and Girls in Science’ is celebrated on:
11February

5. విజ్ఞాన శాస్త్రంతో ముడిడి ఉనన అంతరాజతీమ స్త్రీఱ, బాలిక్ఱ దినోతసవం ఎప్పడు?
11 ఫిబ్రవరి

Question Number 6:
How many valves are present in a human heart?
4
6. మానవ హృదమంలో ఎనిన క్వాటాలున్ననయి?
4
Question Number 7:
1 Microsecond = X Seconds; What is ‘X’?
X= 10^-6
7. మైక్రో సక్ండ్= X స్క్ండులు; X అంటే ఏంట?
X= 10^-6
Question Number 8:
Match List- 1 with List -2 and select the correct answer using the codes given below:
List – 1
Freedom Fighters
a. BhikajiCama
b. Sarojini Naidu
c. Kamala Nehru
d. VijaylaxmiPandit

1.
2.
3.
4.

Codes:
a

b

c

d

List - 2
Honours
The first woman President of UN General Assembly
The Delhi Beauty
The Nightingale of India
Mother of the Indian Revolution

IV

III

II

I

8. కంది టైక్లోు 1 -2 ఱను జతయచండి
టైక్ – 1

టైక్ - 2

స్వాతంత్ర్ూ సభయ వీరాంగనలు

ప్పయస్వకరాలు

a. భికాజీ కామా

1.

b. సరోజిన్న న్నయుడు
c. క్భలా నెహ్రూ

యు ఎన్ జనయల్ అస్ంబ్లు తొలి భహిళా అధూక్షురాలు
2.

3.

d. విజమఱక్ష్మీ ండిట్

ధిలీు అందగత్తె

నైటంగేల్ ఆఫ్ ఇండియా
4.

భదర్ ఆఫ్ ఇండిమన్ రెవెల్యూషన్

Codes:
a
IV

b
III

c
II

d
I

Question Number: 9
Arrange the following events in chronological order using the code:
a. Simon Commission
b. Partition of Bengal
c. Gandhi-Irwin Pact
d. Rowlatt Act
b, d, a, c
9. కందివాటని కాలానుగుణంగా అభయచండి.
a) సైభన్ క్మీషన్
b)బంగాల్ విబజన
c) గాంధీ – ఇరిాన్ ందం
d)రౌఱత్ ఆక్టై
b, d, a, c
Question Number: 10
In which of the following states the ‘ChauriChaura’ incident took place on 4 February 1922?
Uttar Pradesh
10. 4 ఫిబ్రవరి1922 న చౌరీ చౌరా ఉదంతం ఏ రాష్ట్రంలో జరిగంది?

ఉతెయ ప్రదేశ్
Question Number: 11
The Dalit movement in Andhra Pradesh began with the establishment
of ‘JaganMitraMandali’ in 1906by:
Bhagya Reddy Varma
11. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో1906లో “ జగన్ మిత్ర్ భండలి” వూవస్వథనతో దళిత ఉదూభం ప్రాయంభించందెవరు?
భాగూరెడిి వయమ

Question Number: 12
Who among the following social reformers is credited with being the first person to conduct a widow
remarriage in Andhra Pradesh?
KandukuriVeeresalingam Pantulu
12. కందివారిలో ఆంధ్రదేశంలో సంఘసంసకయెగా తొలి విధవా వివాహానిన జరిపనదెవరు?
క్ందుకూరి వీరేశలింగం ంతలు
Question Number: 13
In which year was Andhra State formed?
1 October 1953
13. ఆంధ్రరాష్ట్రం ఎప్పదు ఏయడింది?
1 అక్టైఫరు 1953
Question Number: 14
Who is known as ‘Father of Modern Contemporary Art’ in Andhra Pradesh?
Nandikolla Gopala Rao
14. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆధునిక్ సభకాలీన చత్ర్క్లకు తండ్రిగా ఎవరిని పేర్పకంటారు?
నందికొఱు గోపాఱ రావు
Question Number: 15

The Indian Councils Act, 1909 was commonly known as:
Morley-Minto Reforms
15. ఇండిమన్ కౌనిసల్స చటైం1909 స్వధాయణంగా ................................. పఱవఫడుతంది
మోరీు – మింటో సంసకయణలు
Question Number 16:
Which Article in the Indian Constitution imposesthe President’s Rule in states?
Article 356
16. రాజ్ఞూంగం లోని ఏ ఆరిైక్ల్ రాష్ట్రాఱలో రాష్ట్రతి పాఱనను విధిస్ెంది?
ఆరిైక్ల్ 356

Question Number 17:
Who appoints the Chief Election Commissioner in India?
President
17. భాయతదేశంలో ఛీఫ్ ఎఱక్షన్ క్మీషనర్ (ఎనినక్ఱ అధికారి) ను నిమమించేది ఎవరు?
రాష్ట్రతి
Question Number 18:
Who was the chairman of Drafting Committee of the Constitution for India?
Dr. B.R Ambedkar
18. భాయత రాజ్ఞూంగ డ్రాఫిైంగ్ క్మిటీ అధూక్షుడెవరు?
డా. బి.ఆర్. అంబేదకర్
Question Number 19:
Which day is observed as Telugu Language Day in India?
August 29
19. భాయతదేశంలో త్తలుగుభాష్ట్ర దినోతసవం ఏ రోజున జరుగుతంది?
ఆగష్టై 29

Question Number 20:
Who was appointed the 46th Chief Justice of India on October 2, 2018?
Justice RanjanGogoi
20. 2, 2018అక్టైఫరు న్నడు46వ చీఫ్ జస్టైస్ గా నిమమింఫడినదెవరు?
జస్టైస్ యంజన్ గొగొయి
Question Number 21:
Who performs the central banking functions in India?
Reserve Bank of India
21.భాయత స్ంట్రల్ బాూంకంగ్ విధులు ఎవరు నియారిెస్వెరు ?
రిసర్ా బాూంక్ట ఆఫ్ ఇండియా

Question Number 22:
The ‘TRYSEM’ programme aims at providing which of the following?
Employment to Rural youths
22. “ట ఆర్ వై ఎస్ ఇ ఎమ్” ప్రోగ్రామ్ కంది వాటలోు దేనిన అందించాఱనన ఱక్షయం క్ఱది?
గ్రామీణ యువతకు ఉపాధి క్ఱన
Question Number 23:
How many ‘Sustainable Development Goals’ have been defined by the United Nations?
17
23.యునైటెడ్ నేషన్స ఎనిన “స్టథయమైన అభివృదిధ ఱక్ష్యూఱ”ను నియాచంచంది/
17
Question Number 24:
Which of the following is an application of Remote Sensing?
All of the given options

24.కంది వాటలో రిమోట్ స్నిసంగ్ కు సంఫంధించన అపుకేషన్ ఏది?
పైవన్నన

Question Number 25:
Polavaram Irrigation Project was declared as National Project under which section of the Andhra
Pradesh reorganization act?
Section 90
25. ఆంధ్రప్రదేశ్ రీ ఆయగనైజేషన్ ప్రోగ్రాంలోని ఏ ఆక్టై కంద పోఱవయం వూవస్వయాధారిత ప్రోజెకుై దేశీమ ప్రోజెకుైగా
ప్రక్టంచఫడింది?
స్క్షన్90

Question Number 26:
Which of the following is a Government of Andhra Pradesh scheme to provide LPG connections to
women of BPL families?
Deepam Scheme
26. కంది థకాలోు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎల్ ప జి క్నెక్షనుు బి ప ఎల్ కుట్లంబాలోుని భహిలఱకు ఇవాడానికుక్రిస్ెంది?
దీమ్ స్కకమ్
Question Number 27:
As per the 2011 census of India, what is the population density of Andhra Pradesh?
308 persons per sq. Km
27.2011 స్నెసస్ ప్రకాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ జనస్వంద్రత ఎంత?
308భంది ౧ చ.క.మీ
Question Number 28:
Which of the following is ‘not’ a major tribe of Andhra Pradesh?
Munda

28.కంది వాటలో ఆంధ్రప్రదేశ లోని ప్రథాన గరిజనవాస్లు కానిదెవరు?
ముండ
Question Number 29:
Which type of soil is ideal for the cultivation of cotton in India?
Black Soil

29. భాయతదేశంలో తిెస్వగుకు తగన్ నేఱ ఏది?
నఱుభటై

Question Number 30:
What is the length of India’s total coastline?
7,516 Km.
30. భాయత దేశప్ప మొతెం సముద్రతీయమెంత?
7,516 Km
Question Number 31:
Look at this series: 48, 44, 42, 38, 36, __. What number should come next?
32
31. ఈ స్కరిమల్ అంకెఱను చూడండి :48, 44, 42, 38, 36, __. తరాాత ఏం రావాలి?

32
Question Number 32:

GLHA, ILJA, KLLA, ......., OLPA
MLNA
32.GLHA, ILJA, KLLA,........... , OLPA
MLNA

Question Number 33:
The question below has an underlined word followed by four answer choices. Choose the answer that
is a necessary part of the underlined word.
Shoe
Sole
33.కంది ప్రశనలో క్ కంద గీత గీమఫడి దం ఉంది. దానిక తక్ ఉండవఱస్టన వస్ెవు కంది టైక్లో ఉందు. దానిన
గురిెంచండి.
షూ
సోల్
Question Number 34:
How many feet are there in 15 inches?
1.25 feet
34.15 ఇంచీ ఱలో ఎనిన అడుగులున్ననయి?
1.25అడుగులు
35. The Right Hemisphere of the brain handles?
Spatial abilities
35. మెదడు లోని కుడి వైపు అరథగోళం నిరవర్తంఙే చరయలు/ పన఼లు
ప్హాదేశిక సహమరహదాలు
36. In how many years is the official enumeration of population carried out for census?
10 years
36. జనభా లెకకలు అధికహర్కంగహ ఎనిి షంఴత్సరహలకు ఒకసహర్ జరపబడతాయ

10 షంఴత్సరహలు
37. Which of the following is an important social indicator to measure the extent of equality between
males and females in a society at a given time?
Sex ratio
37. ఇచ్చిన కహల పర్మితి యంద఼ షమాజంలోని స్తత ీ,పురుశుల యొకక షమానత్వం న఼ కొయౌఙె ముఖ్యమెైన సహంఘిక
షఽచ్చక
యౌంగరేటు
38. Which state won the Khelo India Youth Games 2019?
Maharashtra
38. 2019 లో కోసల
ూ యుఴత్ ఆటలప్ో టిలన఼ ఏ రహశ్ ంర గెయౌచ్చంది.
మహారహశ్ ర
Question Number: 39
What was the theme of the 9th National Voters’ Day?
No Voter to be left behind

39. 9వ జ్ఞతీమ ఒటయు దిన్ననిక సంఫంధించన థీమ్ ఏది?
ఏ ఒటరు వలివేమఫడరాదు
Question Number: 40
Who will chair the National Health Authority to be created for better implementation of PM Jan Arogya
Yojana (PMJAY)?
Union Minister for Health & Family Welfare
40. ప.ఎమ్. జన్ ఆరోగూ యోజన (ప ఎమ్ జె ఏ వై)ను చక్కగా నడడానిక ఏరాటైన నేషనల్ హెల్ె అథారిటీ క ఎవరు
అధికారి?
కేంద్రఆరోగూ, కుట్లంఫ శాఖ్ భంత్రి
Question Number: 41
Who has been selected for the Sahitya Akademi Award 2018 in Telugu language?
Kolakaluri Enoch

41.2018లో త్తలుగుకు స్వహితూ అకాదెమీ ప్పయస్వకరానిక ఎనునక్టఫడిదెవరు?
కొఱక్ల్యరి ఇన్నక్ట

Question Number: 42
Oxford dictionary has declared which word as the Hindi word for the year 2018?
Nari Shakti
42.2018 క గాను ఆక్టస ఫోర్ి డిక్షనరీ ఏ హిందీ దానిన గురిెంచంది?
న్నరీశకె

Question Number: 43
Who is brand ambassador of Swachh Andhra Mission?
P. V. Sindhu

43. సాచఛ ఆంధ్రా మిషన్ కు బ్రండ్ అంబాస్టడర్ ఎవరు?
ప.వి. స్టంధు

Question Number: 44
An initiative by the government to enable women entrepreneurs to sell items onlineWomaniya on GeM

44. స్త్రీ పారిశ్రామికులు ఆన్ -లైన్ లో వస్ెవుఱను అముమక్టడానిక ప్రభుతాం చూపన చొయవ.....
వుమానియా ఆన్ జెమ్
Question Number: 45
What is the number of Emergency Response Support System, ERSS that is launched for Women Safety
in 16 states?
112
45. 16 రాష్ట్రాఱలో అతూవసయ సపోర్ై స్టసైం (ఇ ఆర్ ఎస్ ఎస్) తో స్త్రీఱ బద్రత క్టసం ఏరాట్ల చేస్టన నెంఫరు ఏది?
112

Question Number: 46
The Average blood pressure of a human is120/ 80
46. భనిషిక స్వమానూ యక్ెపోట్ల –
120/ 80
47. A.P. Single Desk Policy was for the clearance of
Investment proposals
47. కే డెస్క పాఱస్క ........... దేని కుమరెన్స క్టసం
పెట్లైఫడి ప్రపోసల్స

48. Brand Ambassador for AP capital Amaravathi :
Vyshnavi

48.ఆం.ప్ర. రాజధాని అభరావతిక బ్రండ్ అంబాస్టడర్ :
వైషణవి
49. Gender Gap Index is released by :
World Economic Forum
49.జెండర్ గాూప్ ఇండెక్టస ను ప్రక్టంచంది:
వయల్ి ఎక్న్నమిక్ట ఫోయమ్

50. Which year is celebrated as International Year of Millets ? :
2018
50. ప్రంచ చరుధాన్నూఱ సంవతసయంగా ఏది జరుప్పక్టఫడింది?
2018
51. Which organisation has topped Fortune ‘s “ Change The World List 2018” ?
Reliance Jio
51.“ఛంజ్ ది వయల్ి లిస్ై2018”లో ఏ సంసథ ఉననత స్వథనంలో నిలిచంది?

రిఱమన్స జియో
52. Which day did Indian Railways earmark for Vegetarian Day ?
October 2nd
52. ఏ రోజును భాయతీమ రైలేా శాఖాహాయదినోతసవంగా గురిెంచంది?
అక్టైఫరు 2
53. For the first time in India, Panchayati Raj system was introduced in:
Rajasthan
53. భాయతదేశంలో తొలిస్వరిగా ంచామతీరాజ్ విధాన్ననిన ఎక్కడ ప్రాయంభించారు?
రాజస్వథన్

54. Which of the following constitutes the maximum share in power generation in India?
Thermal Power
54. కంది వాటలో భాయతదేశ విదుూచచకె ఉత్పదకాలోు ఏది అగ్రస్వథనంలొ ఉంది?
థయమల్ శకె
55. Under the 31st Constitutional Amendment Act the number of parliamentary seats were
Increased to :
545
55. 31వ రాజ్ఞూంగ సవయణ ఆక్టై పారిుమెంట్ మెంఫయు స్కట్లు ఎనినగా పెంచఫడాియి?

545
56. Which of the following drama was translated by Madhusudan Dutt in English?
Neel Darpan
56. భధుసూదన్ దతె ఆంగుంలోక అనువదించన న్నటక్ం ఏది?
2.న్నలి దయన్

57. Who among the following was twentieth Jain Tirthankar?

Munisuvrat Swami

57.కంది వారిలో ౨౦వ జైన తీయథంక్రుడెవరు?
మునిస్వ్రతడు

58. Which of the following is a part of Union Territory located in Andhra Pradesh?
Yanam

58. కంది వాటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంఫంధించన యూనిమన్ టెరిటరీ ఏది?
యాన్నమ్
.59. Special Drawings Rights (SDRs) relate to
The International Monetary Fund

59. స్షల్ డ్రాయింగ్ రేట్స (ఎస్ డి ఆర్) దేనిక సంఫంధించనది...?
ది ఇంటరేనషనల్ మానిటరీ పండ్
Question Number: 60 Which of the following is not the member of SAARC?

Myanmar
60. స్వర్క లో సబూతాం లేని దేశమేది?
భమన్నమర్

Question Number:61 Which country hosted the annual G-20 summit in 2018?
Argentina
61. కంది దేశాఱలో ఏది ఆనుూవల్ జి -20 ని 2018 లో నియాహించంది?
అరెజంటీన్న

Question Number: 62 Who was the winner of men’s singles title of French Open 2018?
Rafael Nadal
62. భగవారి ఫ్రంచ్ ఒన్ 2018 పోరాట విజేత ఎవరు?
రాఫెల్ నడాల్

Question Number: 63 Who is the author of "A Brief History of Time" ?
Stephen Hawking
63. “ ఎ బ్రీఫ్ హిసైరీ ఆఫ్ టైమ్” యచయిత ఎవరు?
స్కైఫెన్ హాకంగ్

Question Number: 64 Who are the winners of Nobel Peace Prize 2018 ?
Denis Mukwege and Nadia Murad
64. 2018 లో నోబుల్ ఫహుభతి గెలిచనవారెవరు?
డెన్నస్ ముకెాగీ, నదిమ ముయద్

Question Number: 65 Who among the following got the Ramon Magsaysay Award in 2018 ?
Sonam Wangchuk
65. 2018 రాభన్ భగస్వయ్ స్వయ్ అవారుి గెలిచందెవరు?
సోనమ్ వాంగ్ చుక్ట

Question Number: 66 Whose birthday is celebrated as National Youth Day?
Swami Vivekanand
66. ఎవరి జనమదినం దేశీమ యువదినోతసవంగా జరుప్పకొంటారు?
స్వామి వివేకానంద

Question Number: 67 Who is the regulator of telecom and broadcasting in India?
TRAI

67. భాయతీమ టెలీకామ్ బ్రోడ్ కాస్టైంగ్ ను క్రభయచేదెవరు?
ట ఆర్ ఏ ఐ

Question Number: 68

Trishna gas project is located in which state ?

Tripura

68. త్రిషణ గాూస్ ప్రోజెకుై ఏ రాష్ట్రానిక చందినది?
త్రిప్పయ

Question Number: 69 What is the purpose for launching Bhuseva and Bhudaar web portals?
Making land records online
69. భూ సేవ భూధార్ వెబ్ పోయైల్స ను ప్రాయంభించన కాయణమేమిట?
భూసంఫంధిత రికారుిలు ఆన్ లైన్ చేమటాఅనిక

Question Number: 70 South Asian University is located in which city?
New Delhi
70. దక్షిణ ఆస్టయా విశావిదాూఱమం ఏ నగయంలో ఉంది?
న్యూ ఢిలీు

Question Number: 71 Who did get the 54thJnanpith Award, 2018?
Amitav Ghosh
71. 54 వ జ్ఞానపీఠ్ ఫహుభతి గ్రహీత ఎవరు?
అమితవ్ ఘోష్

Question Number: 72 What is the full form of SWAYAM?
Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds
72. ఎస్ డబ్ల్ుయ ఏ వై ఏ ఎమ్ కు వివయణ ఏంట?
సైడీ వెబ్స ఆఫ్ ఆకైవ్ లెరినంగ్ పర్ యూత్ ఆస్టరింగ్ మైండ్స

Question Number: 73 Who was the founder director of Central Bureau of Investigation (CBI)?
D.P. Kohli
73. స్ంట్రల్ బ్ల్ూరో ఆఫ్ ఇనెాస్టైగేషన్ ( స్ట బి ఐ) వూవస్వథకులెవరు?
డి.ప. క్టహిు

Question Number: 74 Government of India has approved a central tribal university in Andhra Pradesh in
2018. What is the proposed location for this university?
Vizianagaram

74. 2018 లో కేంద్రప్రభుతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు క్ ట్రైఫల్ స్ంట్రల్ విశావిదాూఱయానిన భంజూరు చేస్టంది. అది ఎక్కడ?
విజమనగయం జిలాు

Question Number: 75 What is PINAKA?
Indian multi-barrel rocket system

75. పన్నక్ అంటే ఏంట?
భాయతీమ ఫహుల బారెల్ రాకెట్ స్టసైమ్

Question Number: 76 Which of the following bacteria helps in formation of curd?
Lactobacillus
76.ఏ బాక్టైరియా పెరుగుతోడుక్టవడంలో సహామడుతంది?
లాక్టైబాస్టఱుస్

Question Number: 77 Which of the following causes Tuberculosis?
Bacteria
77. ట్యూఫర్ క్టుస్టస్ రావడానిక కంది వాటలో ఏది కాయణభవుతంది?
బాక్టైరియా

Question Number: 78 Which of the following is the best fire extinguisher in the case of electrical fire?
Carbon Dioxide
78. విదుూతెవఱు అగన ప్రామాదం సంబవిసేె కందివాటలో ఏది ఉతెభ అగనమాక్ం?
బొగుగప్పలుస్వాయువు

Question Number: 79 What is the purpose of Red Data Book maintained by IUCN ?
to keep a record of all the endangered animals and plants
79. ఐ యు స్ట ఎన్ తయారు చేసే రెడ్ డాటాబుక్ట వఱు లాబమేమిట?
క్షీణంచపోతనన జంతవుఱ, మొక్కఱ వివరాఱ సేక్యణకు

Question Number: 80 What is tissue?
group of similar cells
25. టషూూ అంటే ఏంట?
కే యకానిక చందిన స్ల్స

Question Number: 81 Which of the following scientist was part of the team that successfully cloned the
first mammal named Dolly ?
Ian Wilmut
81. డాలీ అనే పేరుగఱ క్షీయదానిన క్టునింగ్ చేస్టన వారిలో కంద ఉనన విజ్ఞానశాస్త్రవేతె ఎవరు?
ఇయాన్ విల్ భట్

Question Number: 82. What is the range of sound frequency audible to human ears?
20 to 20,000 Hz
82. మానవ చవి వినగలిగే శఫదతయంగాఱ తరుచుదనం ఎంత?
20 to 20,000 Hz

Question Number: 83. Who was Aryabhata ?
A well-known astronomer of ancient India
83. ఆయూబట్లై ఎవరు?
ప్రాచీన భాయతదేశప్ప ప్రస్టదధ ఖ్గోల శాస్త్రజుాడు

Question Number: 84. In which year Mangalyaan was launched?
2013

84. భంగళాూన్ ఏ సంవతసయం ప్రాయంభింఫడింది?
2013

Question Number: 85. On which date, 1857 mutiny had been started in Meerut?
10 May
85. 1857లోఏ తేదీనమీయట్ లో తిరుగుబాట్ల ప్రాయంబమైంది?
10 May
Question Number: 86. Who was the President of Indian National Congress at the time of Independence?
J.B. Kripalani

86. స్వాతంత్ర్ూ పోరాట సభమంలో ఇండిమన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ప్రెస్టడెంట్ ఎవరు?
జె.బి క్ృలాన్న

Question Number: 87. Till which of the following years, the appointments of the Civil Services were
exclusively done by the Directors of the East India Company?
1853
87. స్టవిల్ సరీాస్ లోక అనుభతి ఈస్టైండియా క్ంపెన్న వారి చేతలోునే ఏ సంవతసయందాకా ఉండేది?
1853
Question Number: 88. At which of the following place, ‘Purna Swaraj’ was accepted as the goal of
Indian National Congress?
Lahore
88. “పూయణసారాజూం” ఇండిమన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఱక్షయంగా ఏ సథఱంలో నియణయింఫడింది?
లాహోర్

Question Number: 89. Who was the leader of Rampa Revolt (1922-1924) ?
Alluri Seetharama Raju
89. యం యవౌఱత్ (1922-24) న్నమకుడెవరు?
అల్యురి స్కత్పరాభరాజు

Question Number: 90 The Universities of Bombay, Madras and Calcuttawere established as the outcome
of which among the following?

Sir Charles Wooddespatch
90. కందివాటలో దేని ఆధాయంగా ముంబై, కొఱక్త్పె, భద్రాస్ విశావిదాూఱయాలు నెఱకొఱఫడాియి?
సర్ చారెల్స వుడ్ ఉన్నూసం

Question Number: 91 After suspension of which movement, the Swaraj Party was formed?
Non-cooperation movement
91. ఏ ఉదూభం అణచవేత తరాాత సారాజ్ పారీై నెఱకొఱఫడింది?
సహామ నిరాక్యణోదూభం
Question Number: 92. Which among the following is in correct chronological order?
Swadeshi Movement - Non-cooperation movement - Civil disobedience movement Quit India Movement

92. కందివాటలో కాలానుక్రభంగా లేనిది ఏది?
సాదేశీ ఉదూభం- సహామ నిరాక్యణోదూభం- శాసనోఱుంఘనోదూభం- కాట్ ఇండియా ఉదూభం

Question Number: 93 Which among the following was related to The Treaty of Segauli ?
Nepal
93. సేగాాలీ డంఫడిక్తో సంఫంధంక్ఱ దేశమేది?
నేపాల్

Question Number: 94. Which among the following is in correct chronological order?
Lord William Bentinck - Lord Auckland - Lord Dalhousie - Lord Canning
94. కందివాటలో కాలానుక్రభంగా ఉననది ఏది?
లార్ి విలిమం బంటక్ట- లార్ి ఆక్ట లాూండ్- లార్ి డెల్హౌస్క – లార్ి క్నినంగ్

Question Number: 95. Who had founded the Satya ShodhakSamaj ?
Jyotiba Phule
45. సతూసోధక్ సమాజ వూవస్వథకుడెవరు?
జ్యూతీరావు ఫూలే

Question Number: 96. In which year, Cripps Mission had come to India?
1942
96. క్రిప్స మిషన్ భాయతదేశానిక వచచన సంవతసయం ఏది?
1942

Question Number: 97 Who was the first woman president of Indian National Congress ?
Annie Besant

97. ఇండిమన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ తొలి భహిళా ప్రెస్టడెంట్ల ఎవరు?
ఆన్నన బిస్ంట్ల

Question Number: 98. Who had started the Urdu journal Al-Hilal ?
Maulana Abul Kalam Azad
98. అల్- హిలాల్ అనే ఉర్దద త్రిక్ను ప్రాయంభించంది ఎవరు?
మౌలాన అబుల్ క్లామ్ ఆజ్ఞద్

Question Number: 99. Who had established Abhinav Bharat Society?
Vinayak Damodar Savarkar

99. అబినవ్ భాయత సొసైటీ వూవస్వథకులెవరు?
విన్నమక్ట దామోదర్ స్వవయకర్

Question Number: 100 Who had given the slogan ‘Do or Die’?
Mahatma Gandhi
100. డూ ఆర్ డై అని నినదించంది ఎవరు?
భహాతమగాంధీ

Question Number: 101 Which of the following option is correct regarding the first schedule of Indian
constitution?
it contains the list of states and union territories of India
101. రాజ్ఞూంగచటైం విషమంలో ఏ ఎంపక్ సరైనది?
అందులో భాయతదేశ రాష్ట్రాఱ, యూనిమన్ భూభాగాఱ టైక్ ఉంట్లంది

Question Number: 102 Which of the following is not included in the list of recognized languages
mentioned in the relevant schedule of the Indian constitution ?

Bhutani
102. భాయత రాజ్ఞూంగంలో నియణయించఫడి షెడూూలోు ఈ కంది భాషఱలో ఏది చేయచఫడలేదు?
భూటాన్న

Question Number: 103. Which of the following articles of the Indian Constitution provides freedom to
practice any religion to Indian citizens?
25
103. భాయత దేశ పౌరులు తభకు నచచన భత్పనిన అనుసరించే అధికారానిన భాయతరాజ్ఞూంగ ఏ ఆరిైక్ల్ ఇసోెంది?
25

Question Number: 104. What is the name of the only national and central open university of India?
Indira Gandhi National Open University
104. భాయతదేశంలోని ఏకైక్ కేంద్రీమ, ఒన్ విశావిదాూఱమం పేరేమిట?
ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఒన్ యూనివరిిటీ

Question Number: 105. When was the constitution of India adopted by the constituent assembly ?
26 November 1949
105. భాయత రాజ్ఞూంగానిన రాజ్ఞూంగ ఫదధమైన అస్ంబ్లు ఎట నుంచ అనుసరిసోెంది?
26నవంఫరు1949

Question Number: 106. By which amendment, right to education was included as fundamental right in
Indian Constitution?
86th
106.భాయతరాజ్ఞూంగంలోని ఏ అమెండెమంటాదవరావిదూప్రాథమిక్హకుకగాచేయచఫడింది?
86th
Question Number: 107. In which year, first Aadhaar Card was issued to an Indian citizen?
2010
107. భాయతదేశంలోఏసంవతసయంలోమొదటస్వరిగాఆధారాకరుిక్పౌరుడికఇవాఫడింది?
2010
Question Number: 108 On which of following dates, demonetization was announced by the Prime
Minister of India?

8 November 2016
108. భాయతదేశప్రథానికందినిరేదశిత ఏ రోజుడీమానిటైజేషన్పరక్టంచారు?
8 November 2016
Question Number: 109. Which of the following statements is correct regarding Swayam Prabha ?
It is a group of educational DTH television channels.
109. సామంప్రబవిషమంలోకందినిరేదశితవాకాూఱలోఏదిసరైనది?
అదివిదాూతమక్డిటహెచైలివిషన్నచనెలళగుంప్ప

Question Number: 110 Who does regulate teacher education in India ?
NCTE
110. భాయతదేశంలోచాత్రోపాధాూమ(టీచర్ ట్రైనింగ్) విదూనుక్రభఫదీధక్రించేదెవరు?
ఎనిసట ఇ

Question Number: 111. In which state or UT the first open university was established?
Andhra Pradesh
111. ఏ రాష్ట్రం లేదా యు.ట లో మొదట ఒన్ విశావిదాూఱమం నెఱకొఱఫడింది?
ఆంధ్రప్రదేశ్

Question Number: 112. In which district Sabarimala temple is situated?
Pathanamthitta
112. ఏ జిలాులోశఫరిభఱఆఱమంఉంది?
థనంతిటై

Question Number: 113. Where the headquarters of UNESCO situated in?

Paris
113. యునెసోకప్రథానకారాూఱమంఎక్కడఉంది?
పారీస్

Question Number: 114. Which of the following is related to article 370 of the Indian Constitution ?
Jammu and Kashmir
114. భాయతరాజ్ఞూంగంలో370వఆరిైక్లుకసంఫధించనదిఏది?
జముమ, కాశీమర్

Question Number: 115 When did Sikkim became the part of India?
1975
115. స్టకకమాాయతదేశంలోభాగమైనదెప్పడు?
1975
Question Number: 116. Which of the following is in correct ascending order regarding their formation
as states of India?
Andhra Pradesh - Haryana – Chhattisgarh – Telangana
116. భాయతదేశంలోరాష్ట్రైలుగాఆరోహణక్రభంలోఏయడినవాటలోఏదిసరైనజవాబు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ – హరాూన- చతీెసఘడ్- త్తఱంగాణ

Question Number: 117 Which of the following states has the maximum Lok Sabha seats?
Maharashtra
117. కందివాటలోఅతూధిక్లోక్సబస్కట్లుననరాష్ట్రమేది?
భహారాష్ట్ర

Question Number: 118. Which of the following states has the maximum Rajya Sabha seats?
Andhra Pradesh
118. కందివాటలోఅతూధిక్రాజూసబస్కట్లుననరాష్ట్రమేది?
ఆంధ్రప్రదేశ్

Question Number: 119 Which of the following matches is correct?
Manas National Park – Assam
119. కందజతయచఫడినవాటలోసరైనదిఏది?
భనసేనషనలార్క – అస్వం

Question Number: 120. Who among the following was the editor of Young India journal ?
Mahatma Gandhi
120. కందివారిలోమంగ్ఇండియాకుసంపాదకుడెవరు?
భహాత్పమగాంధీ

Question Number: 121. Who has written the book, ‘In Search of Gandhi’ ?
Richard Attenborough

121. “ఇనెసర్చఆఫ్గంధీ’ప్పసెక్యచయితఎవరు?
రిచర్ిఅటైనబర్గ

Question Number: 122 Which of the following rivers flow into the Arabian Sea?
Narmada
122. కందినదుఱలోఅరేబిమనసముద్రంలోక్లిసేనదిఏది?
నయమద

Question Number: 123. Which of the following cities was the capital of Maharaja Ranjit Singh?
Lahore
123. భహారాజ్ఞయంజితిసంగాగరిరాజధానినగయంఏది?
లాహోర్

Question Number: 124. Which of the following matches is not correct?
Nal Sarovar Bird Sanctuary – Maharashtra
124. కందజతరుఫడినవాటలోఏదితప్ప?
నఱసరోవయక్షుఱశయణాఱమం– భహారాష్ట్ర

Question Number: 125. Which of the following is related to Baudhayana ?
Pythagoras Theorem
125. కందివాటలోఏదిబౌదాధయాన్ననికసంఫంధించంది?
పైథాగయస్టథమయం

Question Number: 126. What is the full form of NSG?
Native Security Guard
126. ఎన్ ఎస్ జి యొక్క వివయణ ఏమిట?
నేటవ్ స్కూూరిటీ గార్ి

Question Number: 127. Which of the following is related to Penukonda fort?
Vijayanagar Kingdom
127. కందిస్వమ్రాజ్ఞూఱలోపెనుగొండతోఅనుఫంధముననదిదేనిక?
విజమనగయస్వమ్రాజూం

Question Number: 128 Which of the following matches is not correct?
Gidda – Gujrat
128. కందజతయచనవాటలోుఏదితప్ప?
గదద – గుజరాత్

Question Number: 129. Which material Kondapalli toys are made of?
Wood
129. కొండలిుబొభమలుదేనితోతయారుచేమఫడత్పయి?

క్రఱ

Question Number: 130 What Chirala is famous for?
Textile
130. చీరాఱదేనికప్రస్టదిధ?
వస్వాలు

131. Hyderabad is the common capital for States of Telangana and Andhra Pradesh for a period of
Not exceeding Ten Years
131. త్తఱంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఱకు హైదరాబాద్ ఎనిన సంవతసరాఱకు గాను ఉభమడి రాజధాని...
ది ఏలళకు మించని
132. Under which article of the Constitution the Governor of the State may nominate the Anglo Indian community member of each to the Legislative Assembly of the successor state.
.
333
132. రాజ్ఞూంగంలోని ఏ నిఫంధన ప్రకాయం గవయనరు రాషైంలోని శాశనసబకు ఆంగోు ఇండిమన్ క్ష్యన క్రిని
నిమమించవచుచ.
333
133. The new NDA Government has included seven mandals of Khammam district in Andhra
Pradesh under which
Section 3
133. ఎన్.డి.ఏ ప్రభుతాం ఖ్భమంజిలాులోని ఏడు భండలాఱను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ నిఫంధన ప్రకాయం చేరిచంది?
స్క్షన్ 3
134. Section 9 of the AP Reorganizations Act, 2014 deals with

Assistance to Greyhounds and Octopus
134. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనరినరామణ చటైం ౨౦౧౪, నిఫంధన ౯ దేనిన ఫఱరుస్ెంది?

గ్రేహండ్స , ఆక్టైస్ ఱ సేవలు
135. During 2012-13, the States total revenue was Rs.70, 548 Crores of which the Hyderabad City

Alone contributes as estimated was
48%
135. 2012-13 లో రాష్ట్ర ఆదామం ర్ద. ౭౦,౫౪౮ క్టట్లు, హైదరాబాదు నగయం అందిస్ెందని అంచన్న వేస్టంది ఎంత?
48%

136. After Bifurcation what is the share in area for new Andhra Pradesh
58.2%
136.రాష్ట్రాలు విడివడిన తరాాత కొతెఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంక్రమించన భూవైశాఱూం ఎంత?
58.2%
137. As per the Act, the duration of special status to Andhra Pradesh will be for
Five Years
137. చటైప్రకాయం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రతేూక్హోదా ఎనిన ఏళ్ళళ?
5 ఏళ్ళళ
138. The bifurcation will have an adverse affect in regard to revenue on

Andhra Pradesh State
138. ఈ విబజన ఆదామవిషమంలో ప్రతికూఱ ప్రభావానిన దేనిపై క్లిగ ఉంట్లంది....
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం
139. The determining factor whether PSE’s be included in new Andhra Pradesh or Telangana

Production Facilities
139.. ప ఎస్ ఇ ఆంధ్రప్రదేశ్, త్తఱంగాణాఱలో క్ఱపాలా అని నియణయించే కాయక్ం
తయారీ అవకాశాలు

140. Which Board will monitor the release of water to high level canal, Low level canal and
Rajolibanda diversion scheme
Tungabadhra Board
140. ఏబోరుి న్నట పారుదఱను పెదదకాలువలు, చనన కాలువలు, రాజ్యలిఫండకాఱాఱకు సయపరా చేస్ెంది.

తంగబద్ర బోరుి
141. AP State Reorganization Act, 2014 consist of
12 Parts - 108 Sections - 13 Schedules
141. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్పనరినరామణ చటైం 2014, క్లిగ ఉనన వి
12 భాగాలు - 108స్క్షనుు - 13 షెడూూలుస
. 142. Which Committee was tasked with identifying suitable locations for capital residual of
Andhra Pradesh?
Siva Ramakrishna Committee
142. రాజధాని నిరామణాక సథఱ నియణమం చేమటానిక ఏయయచఫడిన క్మిటీ ఏది?
శివరాభక్ృషణన్ క్మిటీ
143. Where would be the Aviation Academy likely in Andhra Pradesh
Puttaparthi
143.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విమానయాన అకాదెమీ ఎక్కడ నిరిమంఫడనుంది?
ప్పటైరిె
144. When a plot is sold for Rs. 18,700, the owner loses 15%. At what price must that plot be sold in order to
gain 15%?
Rs. 25,300

144. క్ సథఱం 18, 700 కు అమిమనప్పడు అమిమన వూకెక 15% నషైం వచచంది. భరి ఎంతకు అమిమతే 15% లాబం
వస్ెంది?
ర్ద. 25,300
145. find the odd number out
41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81
81

145. కంది అంకెలోు జతడనిది ఏది?
41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 81

81
146. 21. Who of the following from Andhra Pradesh was the first Indian woman to win an individual medal in the
Olympics?
KarnamMalleswari

146. కంది వారిలో ఆంధ్ర దేశం నుంచ వెళిళ, లింపక్టస లో మొదట స్వరి మెడల్ స్వధించన దెవరు?
క్యణం భలీుశారి
Question Number: 147 .Ayushman Bharat Yojana is related to which sector ?
Health
12. ఆయుష్ట్రమన్ భాయత్ దేనిక చందినది?
ఆరోగూం

Question Number: 148. Which film got the 65thNational Film Award 2017in the best feature film
category?
Village Rockstars
148. 65 వ దేశీమ ఫిల్మ ఫేర్ అవారుిలు ౨౦౧౭లో గెలిచన చఱనచత్ర్మేది?
విలేజ్ రాక్ట స్వైర్స

149. The main aim of “Janani Suraksha Yojana” which is the programme by the family welfare
Programme
Reducing maternal and neonatal morality.
149. కుటుంబ షంక్షేమ కహరయకరమమెైన జనని ష఼రక్ష యోజన యొకక ముఖ్య ఉదేదవయము.
మాత్ామరణాలు, నల లోపు శిశుమరణాల రేటు త్గ్గంచ఼ట.

150. The convention on the Rights of the Child was entered into force in
1990.
150. లూల సకుకల షమావేవము కహరహయచరణ లోకి ఴచ్చిన షంఴత్సరము.
1990.

