
Group-II Main examination 

General Studies and Mental Ability 

Initial Key 

01. Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more 

than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by 

them are: 

42, 33 

02. How many seats in Rajya Sabha have been allotted to successor States of Andhra 

Pradesh & Telangana respectively? 

 

DELETED 

 

03. Which Ministry of Government of India publishes The Gazette of India. 

 

Ministry of Housing & Urban Affairs 

 

04. The square root of variance is 

  

Standard deviation   

 

05. The correct sequence of adopters of innovation is 

 

 Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority, Laggards 

 

06. FCP software is used for 

 

Video production 

 

07. What is “innuendo”? in legal terms? 

 

Slander 

 

08.  Assertion: (A) A free press necessary for a vibrant democracy. 

 Reason:  (B) New media technologies have facilitated participatory 

communication. 

 

Both (A) and (B) are true 

 

 

09. Assertion (A) The mass media shape the image and identity of political personalities 

Reason (B) The ideology of the media outlet and treatment of news plays a significant 

role in creating an image. 

 

(A) is true and (B) is the correct explanation of (A) 

 

10. Heliodisplay refers to 

 

 Air-based display 

 

11. Public service broadcasting day is observed on 

12 November    



12. Golden age of Indian cinema 

1940-1960    

13. The ____________ scale is method of measuring attitude both in psychology and 

sociology. 

Thurstone   

14. Audio-visuals, voiceovers, animation and graphics which are combined with text is 

called —————. 

Multimedia   

15. The scientific study of signs and sign systems is called  

Semiotics    

16. Which of the following is NOT a social media application? 

None of these  

17. Technological determinism means that 

Technology essentially 'causes' certain behaviours    

18. An infomercial is 

Paid programming   

19. Which of the following is not a student satellite? 

GSAT-1  

20. Which of the following was a key factor in the Western Model of Development ? 

 

Economic growth 

 

21. The new model of development for developing societies focused on 

 

Non material development indicators 

 

22. “According to knowledgeable/informed sources” means 

 

Source is not official but has access to official information 

23. The agency for the measurement for TV audiences is 



BARC 

24. The Drug and Magic remedies Act, 1954 prohibits 

 

Publication of objectionable advertisements 

25. The Monopolies and Restrictive Trade Practices, 1969 was replaced by 

Competition Act, 2002 

26. Validity in scientific research means the study 

The results of the study can be generalized 

 

27: A radio program which can be shared via internet is also called: 

Podcast 

 

 

28. A: Measures of centrality are statistical tools 

R: They help in deriving numerical information about the data 

The A and the R are correct but the R is not the correct explanation of the A. 

 

29. English weekly newspaper of Publication Division of Govt. of India 

 

Employment News 

30. Edema is a typical clinical feature of which disease? 

 Kwashiorkor 

 

31.  _____ is a leading cause of maternal mortality and is showing an increasing trend in 

Andhra Pradesh, affecting infants, children, adolescent girls and women of 

reproductive age. 

   Anaemia 

32. “The extension worker translates the scientific findings of the laboratories in such a 

way that the farm families can voluntarily adopt them to satisfy their needs.” This is 

called 

   Principle of applied science and democratic approach 

 

33. Which of the following methods provides best opportunity to re-examine one’s own 

as well as others point of view, feelings, behavior and experiences? 

   Role play 

 

 

 

34. Condition is a result of plaque buildup in the arteries. 

(1) Coronary artery disease 

(2)  35. An automatic response to a stimulus is called . 

Reflex 

 



36. The Central social welfare Board initiated a for children aged 0-5 years of working women 

engaged in agricultural work, building construction, economical backward class etc. 

Creche 

  

37. NIPCCD itself provide training to of ICDS programme. 

C  Child development project officers 

  

38. Thecurriculum is child centric and based on child's natural abilities. 

(1) Montessori 

(2)  
39. Which of the following is not a priority area of National Policy on Education? 

(1) Compulsory nutrition education to all 

 

 40. Who is set to take over as the Vice Chief of Army Staff in 2019? 

 

MM Narawane 

 

41. Banana Research Station under Dr. YSR Horticultural University is being 

established  

at……. 

 

Venkatampalli, YSR Kadapa 

 

41. డా  . ఏరా్ప టు కేంద్రాన్ని పరిశోధనా అరటి ద్రరేంద విశ్వ విాా లయేం ఉాా నవన ఆర్ ఎస్ వై

ద్రపదేశ్ేం చేయని్న ని  ....................  

వెంకటెంపలి్ల, వై ఎస్ ఆర్ కడప 

42. What is the number of victims of the Agri gold scandal in Andhra Pradesh and the 

budget allocated to settle the issue in 2019-20? 

 

11.50 Lakhs and Rs. 1150.00 Cr. 

 

42.ఆేంద్రధ ద్రపదేశ్ ర్పష్ట్రేంలో అద్రి గోల్డ ్కేంభకోణేం వలల న్రపోయిన బాధితుల సేంఖా్  మరియు 2019-20 

ఎేంత మొతతేం బడ్జటె్ కటాయిేంచబడిన పరి క్ రిేంచటాన్నర సమసా న్న ఈ సేంవతస రేంలో ? 

11.50 లక్షలు మరియు రూ. 1150.00 కోటుల 

 

43. As per NFHS-4 the IMR rate in Andhra Pradesh was . 

35 

 

44. Who is the grass root level functionary under ICDS programme? 

Aanganwadi Worker (AWW) 

 

 

45. MEAN : 11 :: MORE : ? 

17 

 

45. మీన్ : 11 :: మోర్ : ? 
17 

 

46. MS Dhoni holds the honorary rank of ____________ in the Territorial Army unit of 

the Parachute Regiment (106 Para TA battalion). 

Lieutenant Colonel 

 



47. Pradhan MantriMatruVandanaYojana (PMMVY) was introduced in India in the year_____. 

(1) 2016 

(2)   

48. Which of the following programmes is not a Flagship programmes of Prime Minister Shree 

Narendra Modiji‟s 10 flagship programmes? 

(1) AntyodayaYojna 

 

49. Choose the pair in which the words are differently related? 

Radian : Degree 

 

49. ఈద్రరేందివాటిలోఏజేంటలుపాలువిభిని సేంబేంధేంలోఉనాి యి (డిఫరేంట్లలరిలెటెడ్) 

రేడియన్ : డిగ్రీ 

 

50. Arya Samaj was founded by? 

Swami DayanandSraswati 

 

51. Female infanticide Prevention Act was passed in the year? 

1870 

 52. Which of the following UN agencies works in for the upliftment of well being of children? 

UNICEF 

 
53. Which of the following was established in 1993 as a registered society to promote women's 

self help groups and lend credit for microenterprises of women through NGOs? 

RashtriyaMahilaKosh 

  

 54. The sum of three consecutive numbers is 126. Find the highest number. 

43 

 

54. మూడువరుససేంఖా్ లమొతతేం 126. వాటిలోలపెదదసేంఖా్ ఏది? 
43 

55. Inland fisheries are: 

 

 raising and capturing fishes in fresh water 

 

56. Which of the following country is the largest producer of pearls? 

Japan 

57. Which nation ranks second in world aquaculture production? 

India 

58. What is IQF in food preservations? 

Individually quick frozen 

 

59. The total weight of all organisms in a unit area or volume a given time 

Biomass 

 

60. The national fish of India is 

  Indian Mckerel  



61. Which year was declared as the International year of Biodiversity 

 2010  

  

62. What is the National Aquatic Animal of India 

River Dolphin  

63.Which molecular methodology from the following is used for species identification? 

DNA barcoding 

 

64. Identify functions of insulin from the following 

 

All of the above 

 

Q65. Who published the book ‘Origin of Species’ 

Charles Darwin 

66. What is the full form of IUCN? 

 

International Union for Conservation of Nature. 

 

67. Change the sign where it is necessary to make equation correct 

28 – (3 + 4) + (2 x 2) = 0 

 

Change + into x 

 

67. ఈద్రరేందిఈకవ ్ని్న సరిదిదదటాన్నరఅవసరమయినచోటుసైని్న మారచ ేండి. 

28 - (3+4) + (2 x 2) = 0 

 

+ ను x గామార్చ ెండి 

 

68. The Rythu Bazars started functioning in Andhra Pradesh State from --------------------. 

January, 1999  

 

 

 

 

69. If a clock takes seven seconds to strike seven, how long will it take to strike ten? 

 

None of above 

69. ఒకగడియారేంఏడుగేంటలదగ గరకర్పవటాన్నరఏడుసెకేండులతీసుకేంటే, 

పదిగేంటలదగ గరకర్పవటాన్నరఎేంతసమయేంపడుతుేంది? 

పైవేవీకాదు 

 

70. The central Agmark laboratory is situated --------------------------. 

Nagpur 

 71. A sum of Rs. 370 is to be divided among A, B and C such that A’s Share = B’s Share 

= 3.  

        B’s Share     C’s Share    4 

Then, A’s share is- 

 

Rs. 90 

 

71. A యొకక వాటా = B యొకక వాటా= 3       అగునటుల రూ 370లన్న A,B మరియు C లక  

B యొకక వాటాC యొకక వాటా4        పేంచినచో A వాటా ఎేంత? 

 



  90 రూ||లు 

 

72. The dimensions of a rectangular room when increased by 4 m are in ratio of 4: 3 and 

when decreased by 4 m are in ratio of 2: 1. The dimensions of the room are 

 

12 m and 8 m 

 

72. దీర ఘ చతురష్టసత (rectangular) ఆకారపు గది యొకక  కొలతలన్న (dimensions) 4 మీటరుల 

పెేంచినపుడు 4:3 న్న్ా త్తతలోన్న, 4 మీ తి గేంచినపుడు 2:1 న్న్ా త్తత లోన్న ఉని వి. ఆ గది యొకక  

కొలతలు అయిన  

 

12 మీ మరియు  8మీ 

 

73. The total emoluments of A and B are equal. However, A gets 65% of his basic salary 

as allowance and B gets 80% of his basic salary as allowance. What is the ratio of the 

basic salaries of A and B? 

 

12: 11 

 73. A మరియు B ల మొతతేం కూడుదల (totalemolument) లు సమానము. A యొకక  మౌలిక 

జీతము (Basicsalary) లో 65% బత్తతము (allowance) గా A పేందున్న మరియు B యొకక  మౌలిక 

జీతములో 80% బత్తతముగా B పేందున్న. A మరియు B యొకక  మౌలిక జీతముల యొకక  న్న్ా త్తత 

ఎేంత ? 

 

12: 11 

 

74. The average temperature from Monday to Thursday is 480 and from Tuesday to 

Friday is 520. If the temperature on Monday is 420, what was it on Friday? 

 

580 

 

74. సోమవారేం (Monday) న్నేండి గురువారేం (Thursday) వరక సగటు ఉషో్ణద్రగత (temperature) 

48°. మరియు మేంగళవారేం (Tuesday) న్నేండి శుద్రకవారేం (Friday) వరక సగటు ఉషో్ణద్రగత 52° 

అయినది.  సోమవారేం ఉషో్ణద్రగత 42° అయితే శుద్రకవారేం రోజు ఎేంత ? 

580 

75. The batting average of 40 innings of a cricket player is 50 runs. His highest score 

exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded the average of 

the remaining 38 innings is 48. His highest score was 

 

174 

 

75. ద్రరకెట్ (cricket) ఆటగాడి 40 విడతల (innings) లో సర్పసరి బాా టిేంగ్ (battingaverage) 50 

పరుగులు (runs). అతన్న మిరక లి ఎకక వ పరుగుల సేంఖా్  (highscore/score) అన్ననది.  అతన్న 

మిరక లి తకక వ పరుగుల సేంఖా్  (lowscore/score) కేంటే 172 ఎకక వ. అతన్న అతా ధిక పరుగుల 

ఇని్న ేంగ్స   సేంఖా్  మరియు తకక వ పరుగుల ఇని్న ేంగ్స   సేంఖా్  లన్న తొలిేంచిన తర్పవ త మిిలిన 

38 పరుగుల యొకక  సర్పసరి 48 అవుతుేంది. అతన్న ఎకక వ (high) పరుగుల సేంఖా్  (score) క 

అయిన సమానమయిన విలవ.  

 

174 

 

76. A vendor sells 60% of apples he had and throws away 15% of the remainder. Next 

day he sells 50% of the remainder and throws away the rest. What percent of his apples 

does the vendor throw? 

23% 

 

76. ఒక అమమ కేం ారు  (Vendor) తన వదద ఉని  యాపిల్డ పేండుల (apples) లో 60% అమిమ , మిిలిన 

వాటిలో 15% పారవేయుట (throwsaway) చేస్తతడు. రేండవ రోజు మిిలిన వాటిలో 50% అమిమ  

మిిలిన వాటిన్న పారవేస్తతడు. ఆ అమమ కేం ారు ఎేంత శాతేం యాపిల్డ పేండలన్న పారవేశాడు.  

 

23% 

 

77. The price of petrol is increased by 25%. How much percent must a car owner 

reduce his consumption of petrol so as not to increase his expenditure on petrol? 



 

20% 

 

77. పెద్రోలు (petrol) ధర 25% పెరిినది, ఒక కారు (car) యజమాన్న పెద్రోలు వాడకాన్ని  ఎేంత 

శాతేం తి గస్తత పెద్రోలుపై అతన్న ఖ్రుచ  (expenditure) పెరగకేండా ఉేంటుేంది ? 

 

20% 

 

78. Ultimate goal of sustainable agriculture is 

All the above 

 

79. A measure of land and water needed to produce the resources we consume and 

to dispose the waste we produce is known as 

Ecological foot print 

 

80. The major greenhouse gas produced from low land rice production cultivation is 

Methane 

81. The Next Generation Sequencing (NSG) facility was inaugurated in which city? 

 

Hyderabad 

82. Major cropping system occupying more area in India is 

Rice and Wheat 

83. The most conspicuous effect of modern agriculture is 

All of these  

84.  Petrology is 

Science of rocks 

85. Oxidation process means 

Loss of electrons 

  

86.Match the following 

I.Percolation     A. Surface entry of water 

II.Permeability    B. Soil pores fully filled with water 

III.Infiltration    C. Water movement through soil column  

IV.Saturated flow   D Ease of water movement 

 

I –C, II-D, III-A, IV-B 

 

87. Size of nano-particles is 

Between 1 and 100 nm   

 

88. Which of the following pairs is not correctly matched- 

White Book – Official Reports of India 

 

88.  
ఈద్రరేందివాటిలోఏజేంటసరిగాజతపరచబడలేదు 

 

వైట్ బుక్  - - భార్తగ్రపభుతవ అధికారికనివేదిక 

 

89.The ‘+1’ in ‘P5 + 1 Countries’ in UN refers to- 



Germany 

 

89. యూ. ఎన్. లో ‘P5+1 దేశాలలో’‘+1’దేన్నన్నఉదేదశేంచిేంది: 

 

జర్మ ని 

90. Which one of the following is not correct? 

 

The breaking apart of the nucleus of an atom is called fusion. 

 

90. ఈ ద్రరేంది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు ? 

 

అణువు యొకక  న్యూ క్లయిస్ ను వేరు చేయడమే ‘ప్యూ జన్’ అెంటారు 

 

91. Which of the following planets has the highest number of natural satellites? 

Jupiter  

91. క్లెందిగ్రరహాలలోఅతూ ధికసెంఖ్ూ లోగ్రాకృతికఉపగ్రరహాలున్న దిఏది? 

బృహసప తి(జూపిటర్) 

92.  Which article in the Constitution provides Legislative Council to be constituted in the       

      States. 

 

169 

 

92.  ర్పజ్ా ేంగేంలోన్న ఏ న్నబేంధన  ర్పష్ట్రేంలో శాశ్నమేండలి ఏరా రచే అవకాశాన్ని  కలాి సుతేంది. 

169 

93. How many Revenue Villages were transferred to Andhra Pradesh after merging 7 

mandals 

from Khammam district 

 

327 

 

93. ఆేంద్రధద్రపదేశ్ లో ఖ్మమ ేం జిల్లలలోన్న ఏడు మేండల్లలన్న కలిపాక ఆాయేంగల  పలెలలు ఎన్ని  

మారచ బడ్ాయి? 

327 

94. Which Schedule has to be amended to create a new State 

 

Schedule I 

94. కొతత ర్పష్టరరని్న  ఏరా రచాలేంటే  ఏ షెడ్యా ల్డ సవరిేంచబడాలి?  

షెడ్యూ ల్I  

95. OCTOPUS in Andhra Pradesh was established in which year 

 

 2007  

95. ఆేంద్రధద్రపదేశ్ లో ఓ సి టి ఓ పి యు ఎస్ in  ఏ సేంవతస రేం ఏరా్ప టు చేయబడిేంది?  

2007  

96. As per A P Reorganization Act, how many seats are reserved for SC and ST in AP 

State Assembly. 

 

29& 7 

 

96. ఆేం. ద్రప. పునరిి ర్పమ ణ చటరద్రపకారేం ఎస్.సి., ఎస్.టి లక ఆేం. ద్రప. శాసన సభ లోన్నఎన్ని  సీటుల 

రిజర్వ  చేయబడ్ాయి? 

29& 7 

97. As per the A P Reorganization Act who is to look after the allocation of water of 

Srisailam reservoir to the successor States 

 

Krishna Water Disputes Tribunal 

 



97. ఆేం. ద్రప. పునరిి ర్పమ ణ చటరద్రపకారేం  ీ శైలలేం రిజర్పవ యరు నీటిన్న రేండు ర్పష్టరరలక పేంపిణీన్న 

ఎవరు పరిీలిస్తతరు? 

కృష్ణ నీటి డిస్పప టస్ గ్రటిబ్యూ న్ల్   

 

98. Which section of AP Reorganization Act indicate, the Central government to fulfill 

the  

       Shortage of resources arose to residual Andhra Pradesh 

 

Section 46(2) 

98. ఆేం.ద్రప. పునరిి ర్పమ ణ చటరేం లోన్న ఏ సెక్షన్ రేంద కేంద్రదద్రపభుతవ ేం అవశే్ ఆేంద్రధద్రపదేశ్ క 

వనరుల కొరతన్న తీరచ న్నేంది?  

సెక్షన్ 46(2) 

99. As per which provision and section of AP Reorganization Act the opportunity for 

quality higher education to all students. 

95, Part XI     

99. ఆేం.ద్రప. పునరిి ర్పమ ణ చటరేం లోన్న ఏ సెక్షన్ ఏ ద్రపవి్న్ ఆధారేంగా అేందరు విాా రుులక 

సమానమైన ఉని త విదా క అవకాశ్ేం ఏరా  రుచబడిేంది? 

95, పార్ర11   

100.  The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950, shall stand amended to AP 

Reorganization Act as directed in 

Sixth Schedule     

100. 1950, సవరిేంపులక లోనయిన (షెడా్య ల్డ ్ష్టైబుల) ర్పజ్ా ేంగేం ఆరర్్, ఏ షెడ్యా ల్డ లో 

సూచిేంచినఆేం.ద్రప. పునరిి ర్పమ ణ  చటారన్నర లోబడి ఉేంటుేంది?  

ఆర్వ షెడ్యూ ల్ 

101. In India, the Civil services day is celebrated on    

21st April 

 

101. భారతదేశ్ేంలో ’సివిల్డ సర్వవ సెస్ డే’ ఎపుా డు జరుపుకోబడుతుేంది? 

21 ఏగ్రపిల్ 

 

102. Who was the first Minister for Information and Broadcasting of Free India? 

Sardar Vallabh Bhai Patel 

 

102. భారతదేశ్ తొలి సమాచార మరియు ద్రపస్తరల మేంద్రత్త ఎవరు? 

సరా్దర్ వలభిాయ్ పటేల్ 

103. All India Radio was previously known as 

 Indian Broadcasting service 

 

103. ఆల్డ ఇేండియా రేడియో క మొదటి పేరు....... 

ఇెండియన్ గ్రోడ్ కాస్టెంగ్ సర్వవ స్ 

104. Which was the first Indian sound film? 

Alam Ara 

 

104. భారతదే్ తొలి సేంద్ ఫిల్డమ  ఏది? 

 ఆలెం ఆర్ద 

105. The Wall Street Journal is published from 

USA 
 

105. వాల్డ ష్టసీరట్ జరి ల్డ ............ ద్రపచురితమౌతుేంది 

 యు ఎస్ ఏ 

106. Ability to influence other individuals’ attitudes or overt behaviour in a desired way 

 Leadership   

106. ఇతరుల దృకా ాలన్న ద్రపభావితేం చేయుట లేా వారి ద్రపవర తనన్న తనక కావలసిన  

విధేంగా మరలుచ కొన్నటక  



 నాయకతవ ము   

107.  Which one is not an initiative of the BHARAT NIRMAN program 

NRLM 

107  .కాన్నదేది భాగేం కారా ద్రకమేంలో న్నర్పమ ణ్ భారత్ వాటిలో త్తలాి న దిగువ ? 

NRLM 

 

108. Which of the followings is a Social Protection Program 

RSBY 

108. దిగువ త్తలిా న వాటిలో స్తమాజిక భద్రదతా కారా ద్రకమేం ఏది? 

RSBY 

 

109. The following process is employed to enhance accountability in MGNREGA 

Social Audit 

109  . పధకేంలో హామీ ఉపాధి ద్రగామీణ జ్తీయ గాేంధీ మహాతామ వాటిలో త్తలిా న దిగువ

జవాబుార్వతనాన్న్న పెేంపేందిేంచటాన్నర  అన్నసరిసుతని  విధానేం ఏది? 

   .తనిఖీ సామాజిక  

110. State level Sanctioning Committee for the PMKSY program is Chaired by: 

Chief Secretary of the State 

110  .పి.ఎేం.కె.ఎస్.ఎవరు ఛైరమ న్ కమిట్ల మేంజూర్వ  స్తుయి ర్పష్ట్ర యొకక కారా ద్రకమేం వై ? 

కార్ూ దరిి ముఖ్ూ గ్రపభుతవ ర్దష్టష్ట  

 

111. Etikoppaka is known for 

Wooden craft 

111. దిగువ త్తలిా న వాటిలో ఏటికొపాా క దేన్నర ద్రపసిది?ి 

 చెకక బొమమ లు 

112. These soils spread in parts of Andhra Pradesh are most important soils from the point of 

view of Agriculture production 

Deltaic Alluvial 

112  . దృరర ా వా వస్తయోతా త్తత నేలలు ఏ విసతరిేంచిన ద్రపాేంతాలలో వివిధ ర్పష్ట్రేంలోన్న ఆేంద్రధద్రపదేశ్

చా ల్ల ముఖా్ మైనవి? 

     నేలలు ఒెంగ్రు డెల్టట  

113. South Asia Poverty Alleviation Program (SAPAP) in AP was supported by 

UNDP 

113. ఆేంద్రధద్రపదేశ్ లో అమలు చేయబడుతుని  దక్షిణ ఆసియా పేదరిక న్నరూమ లనా కారా ద్రకమేం 

(SAPAP)నక సహాయాన్ని  అేందిసుతని ది ఎవరు? 

యు.ఎన్.డి.పి 

114. Funds and services of different Government departments could be effectively used 

through 

Convergence 

114. వివిధ ద్రపభుతవ  శాఖ్ల స్తవలన్న, న్నధులన్న............ ావ ర్ప సమరవిేంతేంగా ఉపయోిేంచవచుచ . 

    ఏకీకర్ణ (కన్వ ర్జనె్్ ) 

115. The funds share between Central and State Government for RURBAN mission is 

60:40 

115. రూరబ న్ మి్న్ అమలుకన్నధులన్న కేంద్రద, ర్పష్ట్ర ద్రపభుతావ లు ఏ న్న్ా త్తతలో భరిస్తతయి? 

     60:40 

116. Which Programme has been merged with RGSA, a Central Government Scheme 

from 2015-16…. 

Backward Region Grant Fund (BRGF) 



116. 2015 – 16 సేంవతస రేం న్నేండి ఆర్జిఎస్ఏ పధకేంతో విలీనేం చేయబడిన కేంద్రద ద్రపభుతవ  పధకేం 

ఏది? 

   వనుకబడిన్ గ్రాెంతాల అభివృదిి నిధి (BRGF) 

  

117. The establishment of Institute  of 

Rural Management  at Anandin Gujarat 

was through visionary efforts of:  

 Dr VergheseKurien 

117. గుజర్పత్  లో  ఉని  ఆనేంద్  వదద  

ఇన్నస ిట్యా ట్  ఆఫ్  రూరల్డ  మానేజ్  మేంటు  

ఎవరి  అదుు త  ద్రపయతిా ల  వలల నెలకొలా  

బడిేంది? 

డాక టర్  వర్వసీ్  కురియన్  

118. The call for Bhoodan Movement in 

India was given by:  

Acharya VinobaBhave 

118. ఇేండియా  లో  భూానోదా మమునక  

పిలుపు  ఇచిచ నది :  

ఆచార్ూ  వినోబా  భావే 

 

119. By which date does Swacch Bharat 

Mission (Gramin) seeks to achieve a 

clean and Open Defecation Free (ODF) 

India? 

2nd October 2019  

119. సవ చచ  భారత్  మి్న్  )ద్రగామీణ ( యొకక

 మాల బహిరేంగ లోగా తేదీ ఈ ద్రపకారేం లక్షా ేం

న్నరూమ లన విసరనెా మూద్రత ) ODF)  స్తధిేంచ  

వలసి  ఉని ది :  

(1)  2 2019అక్టటబర్  

120. The Shyama Prasad MukherjiRurban 

Mission (SPMRM)) was launched by the 

Govt of India on : 

February 21,2016 

120. ఈ  తేదీన  శాా మ్  ద్రపస్తద్  ముఖ్ర్వ  ె

రూరబ రి్ )Rurban)  మి్న్  )SPMRM)  

భారత  ద్రపభుతవ ేం  ద్రపారేంభిేంచిేంది :  

 

ఫిగ్రబవరి  21,2016  

121. The year of completion for Pradhan 

MantriGrameenSadakYojana (PMGSY) is: 

2019 

121. ద్రపధాన  మేంద్రత్త  ద్రగామీణ  సడక్  

యోజన  )PMGSY  ( పూరిత

సేంవతస రేం చేయవలసిన:  

2019 

 

 

122. Geo-tagging of assets created 

under MGNREGA is done through: 

Bhuvan Mobile Platform 

122. MGNREGA  రేంద  సృష్రేంచిన  

ఆసుతల  జియో  టాా ిేంగ్  )Geo-tagging) 

దీన్న  ావ ర్ప  జరుగుతుేంది :  

భువన్  మొబైల్  వేదిక  

 

123. Year of Natural Farming declared by 

Govt of Andhra Pradesh is: 

2018 

123. ఆేంద్రధద్రపదేశ్  ద్రపభుతవ ేం  ద్రపకటిేంచిన  

సహజ  వా వస్తయ  సేంవతస రేం  )Year of 

Natural Farming) ఏది? 

2018 

124. Which of the following is a cash 

crop? 

Cotton 

124. వీటిలో  ఏది  వాణిజా  పేంట? 

గ్రపతిి  

125. The Startup India Yatra is an initiative 

to: 

 Search for entrepreneurial talent 

in tier-2 and tier-3 cities 

125. “అప్ఇేండియా  స్తర ర్ ర యాద్రత ” లక్షా ము

ఒకటి వాన్నలో రేంది ఈ:  

మరియు వ2  న్రర్దలిో తర్రతి వ3

శోధిెంచుట గ్రపతిభను వూ వసాాపక  

126. Which famous variety of mango was 

registered as ‘Geographical Indications’ 

during May 2017? 

126. మే  2017  సూచనలు భౌగోళిక లో

 మామిడి ద్రపసిధి చేయబడ్ నమోదు

జ్త్త:  

 

బెంరన్పలి్ల  



Baganapalle 

127. The largest (not for profit) Mid-day 

Meal programme in India is: 

Akshaya Patra Foundation 

127. భారతదేశ్ేంలోన్న  ల్లభాపేక్ష  లేన్న  

అత్తపెదద  మధాా హి  భోజన  కారా ద్రకమేం :  

 

అక్షయ  ాగ్రత  ఫెండేష్న్  

 

128. A single platform working towards 

holistic and sustainable development of 

rainfed areas is: 

National Rainfed Authority of India 

128. వర షపు  ద్రపాేంతాలన్న  సేంపూరమోుగా  

మరియు  న్నలకడగా  అభివృదిి  

చేయటాన్నర  ఒక  ఒక  వేదిక :  

నేష్న్ల్  ర్జయినేే డ్  అథారిటీ  ఆఫ్  

ఇెండియా  

129. Bharat Kokila or ‘Nightingale of India’ 

is: 

SmtSarojini Naidu 

129. భారత  కోరల  

)NightingaleofIndia)  గా  పేరు  పేందిన  

వారు :  

గ్రీమతి  సరోజనీ  నాయుు 

 

 

 

 

130. During 2018, the largest number of 

moneytransfers under Direct Benefit transfer 

scheme: 

Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee 

Scheme(MGNREGS)  

 

130. 2018 లో ,  డైరక్ ర బెన్నఫిట్  బదిలీ  

పథకేం  ) ఫర్ ద్రటాన్స బెన్నఫిట్ డైరక్ ర

సీక మ్ ( నగదు ావ ర్ప ఉపయోిేంచడేం

 పధకేం ఏ సేంఖా్ లో అతా ధిక బదిలీలు

ఉనాి యి లో:  

 

మహాతామ  గాెంధీ  జాతీయ  గ్రగామీణ  

ఉాధి  హామీ  పథకెం  )MGNREGS) 

 

131. The nominated Nodal Officer or the 

State Coordinator for Direct Benefit Transfer 

(DBT) should be: 

Principal Secretary 

(Planning/IT/Finance) or 

equivalent level officer  

131. డైరక్ ర బెన్నఫిట్  బదిలీ  

)DBT)కోసేం  ద్రపత్తపాదిేంచబడిన  

నోడల్డ  ఆఫీసర్  లేా  ర్పష్ట్ర 

సమనవ యకర త ఎవరు? 

 

ద్రపిన్నస పల్డ  సెద్రకటర్వ  ) పాల న్నేంగ్ / ఐటి / 

ఫైనాన్స (సమాన లేా   స్తు యి  ఆఫీసర్  

 

132. The statutory authority, Unique 

Identification Authority of India (UIDAI), 

works  under the Ministryof: 

Ministry of Electronics & 

Information Technology. 

132. చటరబదదమైనయూనీక్  

ఐడ్జేంటిఫిక్న్  అథారిట్ల  ఆఫ్  

ఇేండియా)UIDAI), ఏ  మేంద్రత్తతవ  

శాఖ్  రేంద  పన్నచేసుతేంది :  

ఎలష్టకారన్నక్స  అేండ్  

ఇనఫ రేమ ్న్  టెకాి లజీ  

మేంద్రత్తతవ  శాఖ్ .  

 

 

 

133. The word ‘Democracy’ is derived from which language 

Greek 

 

133. డ్జమోద్రకసీ అనే పదేం యే భా్ న్నేంచి తీసుకోబడినది? 

ద్రీక్ 

 

 

134. The Martandam rural reconstruction programme was based on certain principles 

known   

https://www.uidai.gov.in/aadhaar-eco-system.html
https://www.uidai.gov.in/aadhaar-eco-system.html


as……………… 

Pillars of Policy 

 

134. మార్పతేండమ్ ద్రగామీణ పునరిి ర్పమ ణ కారా ద్రకమేం ........................... అన్న పిలువబడే సూద్రతాల ఆధారేంగా 

రూపేందిేంచబడినది. 

విధాన్ స్సెింభాలు 

 

 

135. Gandhiji’s approach and strategy of rural development gets reflected in his initiative  

of……………. 

 

SamagraGramseva 

 

135. ద్రగామీణాభివృదిరి సేంబేంధిేంచి గాేంధీజీ యొకక  విధానేం మరియు వా్య హేం, ఆయన యొకక  

 ...................ద్రపత్తబేంబసుతేంది కారా ద్రకమేంలో.  

సమద్రగ ద్రగామ స్తవ 

136. What is the name of the Center established at Chintaladeevi of Andhra Pradesh? 
 

National Kamadhenu Breeding Centre 

 

136. ఆేంద్రధ ద్రపదేశ్ ర్పష్ట్రేంలోన్న చిేంతలదీవిలో ఏరా్ప టు చేయబడిన కేంద్రదేం పేరు ఏమిటి? 

జ్తీయ కామధేన్న సేంతానోతా త్తత కేంద్రదేం 
 

137. Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) aims to…… 
 

Mitigate the hardship of the insured farmers against the likelihood of financial loss 

on account of anticipated crop loss resulting from adverse weather conditions. 

 

137.పునరవ ా వసీుకరిేంచబడిన వాతావరణ ఆధారిత పేంటల భీమా పథకేం యొకక  లక్షా ేం ............................ 

ద్రపత్తకూల వాతావరణ పరిసిుతుల వలల ఊహిేంచన్న పేంట న్రేం వలల ఆరికిేంగా న్రపోయే 

అవకాశ్ేం ఉేండి, భీమా సకరా ేం కలిి ఉని  రైతుల కరరలన్న తి గేంచడేం 

 

138. What is the Andhra Pradesh state average score under Mission Antyodaya? 

61 

 

138. మి్న్ అేంతాో దయ ద్రరేంద ఆేంద్రధ ద్రపదేశ్ ర్పష్ట్రేం యొకక  సగటు సోక రు ఎేంత? 

 

61 

139. What is the overall Delta Rank of Visakhapatnam District under Aspirational District 

Programme as on June 2018? 

 

11 

139. అభిల్ణీయ జిల్లల ల )డిష్టసిరక్ రస ఆసాి రే్నల్డ (జూన్ ద్రరేంద కారా ద్రకమేం 2018  నాటిర విశాఖ్పటి ేం 

జిల్లల  యొకక  మొతతేం డ్జల్లర  రా్ప ేంక్ ఎేంత? 

11 

 

140. Identify the correct statements related to JaganannaVidyaDeevena scheme: 

a) 100 % fee reimbursement to the students belonging to the SC, ST, BC, Minorities, Kapu, 

EBC and Differently Abled categories 

b) Provide maintenance support to the students @ Rs 20,000 per child per year 

c) Benefit 15.5 Lakh students 

 

a, b, c are correct 

 

 

 

140. ద్రరేంది వాటిలో జగనని  విాా  దీవెన పథకాన్నర చెేందిన సరి అయిన  స్తరటెమ ేంట్ న్న గురితేంచేండి. 

a) షెడ్యా ల్డ ్కల్లలు, షెడ్యా ల్డ ్త్తగలు, వెన్నకబడిన తరగతుల వారు, విభిని  ద్రపత్తభావేంతులు, 

ఆరికిేంగా వెన్నకబడినవారు, కాపు, మైనారిట్ల వర్పగలక చెేందిన విాా రిులక 100% ఫీజు 

ర్వయిేంబరస మ ేంట్ 

b) ఒకొక కక  విాా రిరి సేంవతస ర్పన్నర రూ.20,000/-ల న్నరవ హణా మదతిున్న అేందిేంచటేం 

c) 15.5 లక్షల మేంది విాా రిులక ద్రపయోజనేం   

ఎ, బి, స్ సరి అయిన్వి 



 

 

141. In which place of Andhra Pradesh, the government decided to establish Kidney 

Research Centre  

& Super Specialty Hospital with an outlay of Rs. 50.00 Cr.? 

Palasa, Srikakulam 

 

141.ఆేంద్రధ ద్రపదేశ్ ర్పష్ట్రేంలోన్న ఏ ద్రపాేంతేంలో రూ  .50.00 కోటల వా యేంతో మూద్రతపిేండాల పరిశోధనా 

కేంద్రదేం మరియు అతాా ధున్నక స్తవల ఆసుపద్రత్త )హాసిా టల్డ సెా రలిట్ల సూపర్ ( న్నరిమ ేంచాలన్న న్న

న్నరయోిేంచిేంది ద్రపభుతవ ేం ? 

పల్టస, గ్రీకాకుళెం 

 

142. How many barbers and dhobis will be benefitted by Rs.10,000/- financial support 

provided by  

the Government during 2019- 20? 

23,000 and 1,92,000 

 

142. 2019-20 ర అేందిేంచన్నని ద్రపభుతవ ేం సేంవతస రేంలో ా  .10 ,000/-ల ఆరికి సహాయేంతో ఎేంత 

మేంది నాయీ ద్రబాహమ ణులు, రజకలు లబి పేందన్ననాి రు? 

23,000 మరియు 1,92,000 

143. Andhra Pradesh Government is embarking on a massive school infrastructure 

modernization  

program through…………….. scheme 

JaganannaAmmavoid 

 

143. ........................ పథకేం ద్రరేంద ఆేంద్రధ ద్రపదేశ్ ద్రపభుతవ ేం పాఠశాలలన్న భార్వగా అతాా ధున్నక సకరా్ప లతో 

తీరిచ ది దదటాన్నర  

జరన్న్న  అమమ  ఒడి 

144. What is the fund allocated in 2019-20 (new) budget of Andhra Pradesh to implement 

YSR RythuBharosaprogramme? 

 

Rs. 8750.00Cr. 

144.వై ఎస్ ఆర్ రైతు భరోస్త పథకాన్ని  అమలు చేయటాన్నర 2019-20  ద్రరేంద బడ్జటె్ ద్రకొతత సేంవతస రేం

ఎేంత మొతతేం కటాయిేంచిన ? 

రూ. 8750.00 క్టటి్ల 

145. How many fisher men will be benefitted by the financial support provided by the 

Government during fishing ban period imposed by the Government in the year 2019-20? 

 

1,17,053 fishermen 

 

145. 2019-20సేంవతస రేంలో ద్రపభుతవ ేం చేపల వేటన్న న్నషేధిేంచిన సమయేంలో ద్రపభుతవ ేం అేందిేంచే 

ఆరికి సహాయేం ావ ర్ప లబి పేందన్నని  మతస ా కారులు ఎేంత మేంది? 

1,17,053 మెంది మత్ ూ కారులు 

 

Directions (Q. Nos. 146 – 150): Study the following information carefully and answer the 

questions given below. 

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circle facing the centre, not necessarily in the 

same order. D is not second to the left of F but D is second to the right of A. C is third to 

the right of A and C is second to the left of G. B is not an immediate neighbor of G.   

 

 

ద్రరేంద ఇవవ  బడిన సమాచార్పన్ని  జ్ద్రగతతగా చదివి, ఇవవ బడిన ద్రపశి్ లక సమాధానేం ద్రవాయేండి. 

 

ఒక వృతతేం చుట్యర , వృతత కేంద్రదo వైపు త్తరిి A, B, C, D, E, F, మరియు G అనే వా కతలు 

కూరుచ నాి రు. వాళ్ళు  న్నరి ి్ రేంగా ఒక వరుసలో ఉేండాలన్న లేదు. 

D అనే వా ర త F క ఎడమ వైపున రేండవ  స్తు నేంలో లేడు కాన్న,Aఅనే వా ర తర కడి వైపున 2వ  స్తు నేంలో 

ఉనిా డు. C అనే వా ర త A క కడి వైపున మూడవ  స్తు నేంలోఉనిా డు మరియు C అనే వా ర తర G 

ఎడమ వైపున రేండవ  స్తు నేంలో ఉనిా డు. B అనే వా ర త,G క ద్రపకక నే ఉని  పరుగువాడు కాదు: 

 

Question Number: 146 

Who is to the immediate right of C? 

E 



 

Question Number: 146 C క వెేంటనే కడి వైపున ఉని వారు  

 E  

 

Question Number: 147 

Who is the only one person sitting between A and G? 

F 

 

147. A మరియు G మధా లో న్నని  ఒక ఒక వా ర త: 
 

F 

 

Question Number: 148 

Who is sitting immediate left of D? 

 

B 

 

148. D క వెేంటనే ఎడమ వైపున ఉని  వా ర త: 

B 

 

Question Number: 149 

Who is second to the left of C? 

B 

 

149. C క ఎడమ వైపున ఉని  రేండవ వా ర త: 

B 

 

Question Number: 150 

What is E’s position with respect to D? 

 

Second to the right 

 

150. D తో పోలిస్తత E  స్తు నము:  

 కుడి వైపు నుెండి ర్జెండవ స్సాాన్ెం   

 

 
 


