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

Which team
season ?

won

the

2017 – 18

La

ఏ జట్టు 2017 – 18 లా లిగ సీజన్ గెలిచింది ?

Liga

FC Barcelona
2.

1.

ఎఫ్.సి. బార్సిలోనా
2.

2019లో

ఎిండార్ెిమింట్ ఒప్ోిందింలో సింతకిం చేశారు ?

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

లీ నింగ్

Li Ning
3.
3.

Who was the designer of the Indian National Flag ?

భారత జాతీయ ప్తాక నర్ాాత ఎవరు ?
పిింగళి వింకయయ

Pingali Venkayya
4.

The 2018 Nobel Peace Prize winner Nadia Murad 4.
belongs to which country ?

Iraq
5.

In which of the following years, did the Indian 5.
National Blind Cricket Team win the World Cup ?

2018

ఏ స్ప ోర్ట్ు్ బారిండ్ తో పి.వి. సిింధు

శాింతి కోసిం నోబల్ ప్జ్
రై గరహీత నదియా
మురద్ ఏ దేశసుుర్ాలు ?

2018

ఇర్ాక్

భారత నేషనల్ బిండ్
్ల
కరక
ర ెట్ ట్ీమ్ ఏ సింవతిరిం
ప్రప్ించ కప్ గెలిచింది ?
2018

6.

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

కరక
ర ెట్ లో 2000 ప్రుగులను
అధిగమించన తొలి మహిళగా ప్రప్ించ కరక
ర ెట్ లో
నలచనదెవరు ?

T20 అింతర్ాాతీయ

మథాలీ ర్ాజ్

Mithali Raj
7.
7.

Which city is going to host the 2019 G20 Summit ?

ఒస్ాకా

Osaka

8.

On which date is ‘World Environment Day’

8.

celebrated ?

దినోతివిం’

ఏ

ర్ోజు

Which movie won the Oscar for the Best Film in
2018 ?
9.

ఆస్ాార్ట్ లో గొప్ో చతరింగా బహుమతి
ది షేప్ ఆఫ్ వాట్ర్ట్

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

2018లో

ప ిందినది ఏది ?

The Shape of Water
10.

‘ప్రప్ించ ప్ర్ాయవరణ
జరప్బడుతుింది ?
5జూన్

5th June

9.

సమాట్ ను నరవహిించబో తునన
నగరమేది ?

2019 G20

10.

‘ర్ాఫ్ల్’ ఫ్రట్ర్ట్ ఎయిర్ట్ కారఫ్టు ను తయారు చేసిన
కింప్నీ ఏది ?

డస్ాిల్ు ఏవియిేషన్

11.

What is the SI unit of inductance ?

11.

ఇిండకెున్ి యొకా ఎస్.ఐ. యూనట్ ఏది ?

Henry

హెనీర

12.

Researchers of which institute have created a 12.
‘metamaterial’

that

can

protect

soldiers

from

detection by enemy Radars ?

స్రనకులను ప్గవార్స ర్ాడారల నుించ కాపాడే
‘మెట్ామెట్ీర్సయల్’
ను
తయారు
చేసిన
ప్ర్సశోధకులు ఏ ఇనసిుట్టయట్ కర చెిందిన వారు ?

Indian Institute of Technology, Kanpur

ఇిండియన్
కానపోర్ట్

13.

ఇన్ సిుట్యయట్

ఆఫ్

ట్ెకానలజీ,

In Computer Terminology, MPEG stands for
Moving Picture Experts Group
13.

14.

15.

మూవిింగ్ పికచర్ట్ ఎకిపర్ట్ు్ గూ
ర ప్

A study of mapping the sea floor is known as

Bathymetry

కింప్యయట్ర్ట్ స్ాింకేతికతలో ఎమ్.పి.ఇ.జి. అింట్ే
ఏింట్ి ?

14.

మాయపిింగ్ సముదరప్ు అింతసుును ఏ అధయయనిం
అింట్ారు ?
బాతీమెట్ీర

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

15.

సపసన్ వొజిాకీ
ఉనానరు ?
యూట్యయబ్

ఏ

కింప్నీకర

సి.ఇ.ఓ.

గా

16.

16.

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

తరచుగా సింభవిించే నర్సిషు దృగసవషయిం, ప్రతేయక
కొలతలతో, విలువలతో, వరుసగా మర్సయు
నర్ణీతమెైన విర్ామాలతో ఉింట్ే దానన ఏది
పారతినధయిం వహిసు ుింది ?
హిస్ు ప గారమ్

Histogram

17.

17.

కరింది వాట్ిలో దేనన డి.ఐ.ఎమ్.ఎమ్. (ఐ.ట్ి.
ప్దిం) అనేది వివర్ససు ుింది ?
డపయయల్ ఇన్-ల రన్ మెమొర్ణ మోడపయల్

DIMM, an Information Technology term, refers to
which of the following ?
Dual In-line Memory Module
18.

18.

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

a.

List I
Scientist
Galileo Galilei

b.

Thomas Alva Edison II.

Cathode Ray Tube

c.

Alexander Graham III.
Bell
Karl Ferdinand
IV.
Braun

Telescope

I.

List II
Invention
Telephone

కరింది వాట్ిన జత ప్రచ ఆ కరింది జవాబులలో
సర్ెైనదానన గుర్సుించిండి :

ప్ట్ిుక

శాసు వ
ై ేతు

a.
b.
c.

d.

Electric Light Bulb

d.

గలీలియో గలిలీ
థామస్ ఆలావ
ఎడిసన్
అల గాాిండర్ట్
గారహింబల్

c

IV

I

II.

కాథో డ్ ర్ేట్యయబ్

III.

ట్ెలీస్ప ాప్

b

c

ఎలకరుిక్ ల రట్ బల్్

d

d
III

III

ట్ెలీఫప న్

I.

కార్ట్ల ఫ్ర్ిన
స న్ి బారన్ IV.
a

b

కనుగొననది

కోడుల :

Codes :
a

ప్ట్ిుక II

I

II

IV

I

II

19.

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

తొలిగసించబడినది

DELETED

20.

In Electronic Terminology, ‘LED’ stands for

ఏది చిందురనప్ర దిగసన మొదట్ి పేరులేన సేోస్
కారఫ్టు ?

20.

Light Emitting Diode

ఎలకాుినక్ి
అింట్ే

స్ాింకేతిక

ప్ర్సభాషలో

‘ఎల్.ఇ.డి.’

ల రట్ ఎమట్ిింగ్ డెరయోడ్
21.

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

ఆింధర ప్రదేశ్ లో భారత కామన్ ఎఫ్య
ల యిింట్
ట్ీట్
ర ెాింట్ పాలింట్ (సి.ఇ.ట్ి.పి.) ఎప్ోట్ి నుించ చనన
తరహా ప్ర్సశమ
ర ల అవసర్ాలకు
సహాయలిందిస్ు ప ింది ?
1989

22.

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

22.

Prajavani

23.

ప్రజావాణి

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

Diu

ఆింధర ప్రదేశ్ లోన ఏ ఇ-గవర్ెనన్ి ప్రయతనింవలల
ప్రభుతవ ఉప్దరవాల ర్ెడస
ెర ిల్ విధానింగా
రూప ిందిింది ?

23.

భారత దేశింలోన ఏ స్ాార్ట్ు సిట్ీ మొదట్ిస్ార్స 100%
ప్గట్ి ప్యట్ ఖర్ెైచయిేయ శకరున ప్ునరుతాోదక శకరు
గామారుస్పు ింది ?
దియు

24.
24.

Which State in India is set to establish India’s first
‘Justice City’ ?

ఆింధర ప్రదేశ్

Andhra Pradesh

25.
25.

Excise duty
following ?

is

సింబింధాలలో

‘స్ాఫ్టు

ప్వర్ట్’

జోసఫ్ నర

levied

on

which

of

the
26.

ఎకెైిజ్ డపయట్ీ కరిందివాట్ిలల ో దేనమీద విధిస్ు ారు ?

ఉతాోదక వసుువులు

Production of goods

27.

అింతర్ాాతీయ

బావనను ప్రవేశప్ట్ు ింి దెవరు ?

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

Joseph Nye

26.

భరతదేశింలో ఏ ర్ాషు ింర మొదట్ిస్ార్సగా ‘జసిుస్
సిట్ీ’ న నర్సాించుకొింది ?

According to a World Bank Report, India has 27.
recently surpassed France to become the _______
largest economy in the world.

ప్రప్ించ బాయింక్ నవేదిక ప్రకారిం భారతదేశిం ఫారన్ి
ను దాట్ి ప్రప్ించింలో ________ వ ఆర్సుకింగా
నలిించింది.

Sixth

ఆరవది
28.

Where is the ‘International Tsunami Information
Centre’ located ?
Honolulu

28.

‘అింతర్ాాతీయ
ఎకాడుింది ?

హొనొలులు

సునామీ

ఇనఫర్ేాషన్

స్ింట్ర్ట్’

29.
29.

Which out of the following ‘does not’ lead to

కరిందివాట్ిలల ో ఏది వరదలను ‘రానివ్వదు’ ?

flooding ?

జీవవిప్తు
ు

Biological disaster
30.
30.

If the deficiency of a particular year’s rainfall exceeds

ఏ సంవత్సరమైనా వర్ష
ా భావం 50% కనాన ఎకుావ
నమోదెరతే దానన _______ అింట్ారు.

50% of normal, it is termed as

తీవరమన
ెై కరువు

Severe drought

31.

In which year did the Parliament of India enact the

31.

Environment Protection Act ?

భారతదేశిం
పారల మెింట్
ఏ
సింవతిరింలో
ప్ర్ాయవరణ రక్షణ్ ఆకుు ను ప్రవేశ ప్ట్ు ింి ది ?
1986

1986

32.

_______ is the State animal of Andhra Pradesh.

32.

ఆింధర ప్రదేశ్ ర్ాషు ర జింతువువేది ?
తొలిగసించబడినది

DELETED

33.
33.

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

Kanchenjunga

8,586

మీట్రల ఎతు
ు నన భరతదేశ శిఖరమేది ?
కించన్ జింగ

34.

34.

భారతదేశింలో సుననప్ుర్ాయితోను,
శిలాజాలతోను కూడిన ‘ఆర్ావ’ గుహలు ఏ
ర్ాషు ింర లో ఉనానయి ?
మేఘాలయ

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

35.
35.

Which Indian river is known as ‘Tsangpo’ ?

భారతదేశింలో న ఏనది ‘స్ాింగు’ అన కూడా
పిలవబదుతుింది ?
బరహాప్ుతర

Brahmaputra

36.

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

భారతదేశింలోన ఏ ర్ాషు ింర గుిండా కరాట్ ర్ేఖ
లేదు ?
ఒడిస్ాి

37.

C =

5
 (F – 32)
9

37.

5
 (F – 32)
9

అయిత్ C = 25, F విలువ ఎింత ?

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

77

77

38.

C =

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

24

కరింది బొ మాలోన తిరకోణాల నన ?

24

నిరదేశ ప్రశనలు 39 – 41.

కరింది ప్ట్ిం ఒక ఫ్రర్ల ో A, B, C, D, E మర్సయు F అనే

ఆరుగురు
Direction for Q. No. 39 – 41.

విదాయరుులు

అమాన

ట్ికెట్లది.

ఇవవబడిన ప్ట్ానన అనుసర్సించ జవాబులివవిండి.

కరింద

The bar graph, given below, shows the number of tickets
sold by 6 students A, B, C, D, E and F during a fair. Observe
the graph and answer the questions based on it.

39.

B, D, E

ట్ికెట్ల ట
39.

మర్సయు F లు కలిసి అమాన మొతు ిం

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

53
53

40.

ట్ికెట్ల ట అమాన సగట్ట సింఖయ
14·83

40.

The average number of tickets sold equals

14·83

41.

The second highest number of tickets are sold by

C

41.

ట్ికెట్ల ట అమాన వార్సలో ర్ెిండవ అతయధిక స్ాునిం
ఎవర్సది ?
C

42.

For a moderately skewed distribution, what is the 42.
empirical relationship between Mean, Median and
Mode ?

మధయసు ింగావకీరకర్సించన విప్ణి, ఏ అనుభావిక
సింబింధిం మీన్, మీడియన్, మోడల మధయ కలిగస
ఉింట్టింది ?

మీన్ – మోడ్ = 3(మీన్ – మీడియన్)

Mean – Mode = 3(Mean – Median)

43.

In a class of 56 students, 1/4 are in Team Gold and 43.
3/14 are in Team Silver. Out of the remaining, 1/3 are
in Team Bronze and the rest in Team Platinum. How
many students are there in Team Platinum ?

DELETED

44.

ఒక తరగతిలో 56 విదాయరుులోల, 1/4 ట్ీమ్ గోల్ి
లోను, 3/14 ట్ీమ్ సిలవర్ోలను, 1/3 ట్ీమ్
కించులోను ఉిండగా మగసలిన వారు ట్ీమ్
పాలట్ినింలో ఉనానరు. అయితే, ట్ీమ్ పాలట్ినింలో
వార్ససింఖయ ఎింత ?

తొలిగసించబడినది

Which of the following is true in relation to
workforce in India ?
44.
Total
male
workforce
332 million in the year 2011.

was

around

కరిందివాట్ిలల ో ప్నశకరుకర సింబింధిించ భారతదేశింలో
ఏది సర్ెైనది ?
.

45.

మొతు ిం మగవార్స ప్నశకరు 2011 సింవతిరింలో

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

దాదాప్ు 332 మలియను
ల .

was
45.

₹.3,476 crore

2016 – 17 లో ఆింధర ప్రదేశ్

స్ాుింప్ డపయట్ీ, ర్సజిసేుష
ర న్

ఫీస్ ల దావర్ా నజానకర ప ిందిన ఆదాయిం

₹. 3,476 కోట్ల
ు

46.

జపాన్ వార్స అింతర్ాాతీయ సహకారసింసు దావర్ా చెనరనబింగుళూరు పార్సశారమక కార్సడార్ట్ ను మాసు ర్ట్ పాలనింగ్

46.

చేయడానకర ఎనన నోడ్ి తీసుకోబడాియి ?

How many nodes were taken up for master planning
under

Japan

Cooperation

Agency

International
assistance

for

మూడు నోడ్ి

Chennai-Bengaluru Industrial Corridor ?
Three nodes
47.

పార్సశారమక యూనట్ ఉనన ర్ాషు ింర లో వాయిదా వేసిన
ప్నునలను ప్ునరుదధ ర్సించే హకుాను కలిోించే ఆకుు

47.

The right to recover the deferred taxes accrued to the
State where the industrial unit is located is as per

ప్రవవీ
ే కాదు

None of the above

48.

The Andhra Pradesh Bifurcation Act 2014, Section

48.

31 deals with
High Court

49.

ఉననత నాయయస్ాునిం

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

50.

ఆింధర ప్రదేశ్ విభజన ఆకుు 2014, స్క్షన్ 31 దేనకర
సింబింధిించనది ?

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

ఆింధర ప్రదేశ్ విభజన ఆక్ు ఏ స్క్షన్ కరింద కేిందర
ప్రభుతవిం వనుక బడిన జిలాలలకు ప్రతేయక పాకేజీ
ఇవావలి ?
స్క్షన్ 46 (3)

స్కట్
ర ేర్సయట్ న జిలాల
అడిానసేుష
ర ను
కమూయనకేషన్ సిసుిం ఏది ?
ఏ.పి.ఎస్.డబూ
ల ూ.ఏ.ఎన్.

కలిపే

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

51.

51.

ఆింధరప్ద
ర ేశ్ శాసన
సభుయలునానరు ?

మిండలిలో

ఎింతమింది

How many members are there in the Legislative

తొలిగసించబడినది

Council of Andhra Pradesh ?
DELETED

52.

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

52.

Freedom
53.

కరింది ప్దాలోల ఏది
లేదు ?

భారత ర్ాజాయింగ ప్రవేశిక లో

ఆర్సుకల్ 5 – 11
సింబింధిించింది

భారత

సేవచఛ

Articles 5 – 11 of the Indian Constitution deals with
Citizenship
53.

54.

“...all persons are equally entitled to freedom of

ర్ాజాయింగిం

దేనకర

పౌరసతవిం

conscience and the right freely to profess, practice
and propagate religion” is mentioned in which Article
?
Article 25 (1)
54.

‘‘...అిందరు వయకుులు సమానింగా మనస్ాిక్షిన
అనుసర్సించ

సేవచఛ,

హకుా

గా

మతానన

అనుసర్సించడిం, అభాయసిం చేయడిం, ప్రచారిం చేసే

హకుా’’ ను ఏ ఆర్సుకల్ ఇసుుింది
ఆర్సుకల్ 25 (1)

55.

55.

Which Article of the Indian Constitution contains
provision for “Promotion of Educational and
Economic Interests of Scheduled Castes, Scheduled
Tribes and other Weaker Sections” ?
Article 46

56.

ఆర్సుకల్ 46

56.

The Preamble of Indian Constitution declares India as
None of the above

57.

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

58.

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

59.

According to which Article of the Indian 59.
Constitution, ‘No person shall be prosecuted and
punished for the same offence more than once’ ?
Article 20

‘‘విదయను ప్రమోషన్ చేసి, ఆర్సుక అవసర్ాలను
స్డపయల్ి కాసు లకు, స్డపయల్ి ట్ెబ్
రై లకు, ఇతర
వనుకబడిన తరగతుల వార్సకర’’ అిందిించే
అవకాస్ాననచేచ ఆర్సుకల్ ఏది ?
భారతర్ాజాయింగిం ప్రవేశిక భారతదేశానన ______
ఇలా ప్రకట్ిస్ు ప ింది.
ప్రవేవీ కాదు

భారత దేశింలోన
చేయబడుతుింది.

ప్రతిప్న

______

పేరుతో

భారత ర్ాషు ప్
ర తి

కరిందివాట్ిలల ో ఏది ర్ాషు ప్
ర భ
ర ుతావనకర చెిందదు ?
ఉననత విదయ

భారత ర్ాజాయింగిం లోన ఏ ఆర్సుకల్ ‘ఏ ఒకా వయకరు
అయినా ఒకే నేర్ానకర ఒకస్ార్స కింట్ే ఎకుావ
శిక్షిింప్బడకూడదు’ అన చెప్ు ుింది ?
ఆర్సుకల్ 20

60.

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

భారతర్ాజాయింగ ప్రకారిం ప్రతి భారతీయ పౌరున

(i)

(i)

To uphold and protect the Sovereignty, Unity

పారథమక విధి/విధులోల సర్ెైనవి గుర్సుించిండి.

and Integrity of India.
(ii)

(ii)

స్ారవభౌమాధికారిం,

వనుకబడిన

తరగతుల

వార్సన

అసమానతల నుిండి కాపాడట్ిం.

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

(iv)

దేశ

సమగరతలను సమర్సుసు ప రక్షిించడిం.

To protect the weaker sections from social
injustice.

(iii)

భారత

(iii)

మన

మశరమ

ప్ర్సరక్షిించట్ిం.

To promote harmony and the spirit of common
brotherhood amongst all the people of India.

(iv)

Select the correct answer from the given code :

సింసాృతిన

ఐకయత,

స్ామాజిక
గౌరవిించ,

భారతీయుల మధయ స్ామరస్ాయనన, స్ాధారణ
స్ప దరతావనన ప్ింప ిందిచట్ిం.

కరింది కోడ్ లో నుించ సమాధానానన గుర్సుించిండి :

(i), (iii) and (iv)

(i), (iii) మర్సయు (iv)
61.

Which of the following statement/statements is/are
correct ?
A.

The
02

President
members

from

can

nominate

the

Anglo-Indian

61.

కరింది వాకాయలలో సర్ెైనది/వి; ఏది/వి ?
A.

Community if not adequately represented in
the Lok Sabha.
B.

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

ఆింగోలఇిండియనల లో

ఇది ర్సన

లోక్

గవరనరు

సభలో

తగసనింతమింది

నయమించవచుచ.

The Governor can nominate 02 members from
the Anglo-Indian Community if not adequately

ర్ాషు ప్
ర తి తగసనింత మింది సభుయలు లేన ప్క్షింలో

B.

లేనప్ుడు

శాశన

ఆింగోలఇిండియనల లో

నయమించవచుచ.

సభకు

ఇది ర్న
స

కరింది కోడ్ లో నుించ సమాధానానన గుర్సుించిండి :
A

మాతరమే

62.

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

63.

ఆర్సుకల్
67
ప్రకారిం
ఉప్-ర్ాషు ప్
ర తిన
తొలగసించేిందుకు సోషు త కావాలన మొదట్ _____
కోర్ాలి.
ర్ాజయ సభలో

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

కరింది వాట్ిలల ో ర్ాజయసభ విషయింలో సర్ెైనది ఏది ?
(3)

64.

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

65.

ర్ాజయసభను రదుి చేయట్ిం కుదరదు.

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

భారతదేశింలో అతుయననత నాయయ అధికార్సగా
గుర్సుింప్బడేది ఎవరు ?
అట్ు ర్ణన జెనరల్

Internal Disturbance
65.

భారత ర్ాషు ప్
ర తి జాతీయ అతయవసర ప్ర్ససు తి
ి న
మొతు ిందేశింలో కాన ఏ ప్రతేయక స్ాునింలో కాన
ఆర్సుకల్ 352 కరింద ఈ కరింర ది ప్ర్ససు త
ి ులోల ______
ప్రకట్ిించలేరు.
అింతరగ త భింగిం

66.

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

గవరనరు

The Governor
67.

కరింది వార్సలో ఎవరు ఒక ర్ాషు ర శాసన సభను రదుి
చేసే అధికారిం కలిగస ఉింట్ారు ?

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

అింతర్ాాతీయ ఒప్ోిందాలను అమలు ప్రచడానకర
గాను, పార్సలమెింట్టకు ఏ చట్ాునరననా, భారత దేశిం
యొకా మొతు ిం లేదా ఏ భాగానకర అయిన చట్ు ిం
చేయడానకర అధికారముింది.
ఏ ర్ాషు ింర నుించ ఎలాింట్ి ఆమోదిం లేకుిండానే

68.
68.

All revenues received by the Union Government by
ways of taxes and other receipts for the conduct of
Government business are credited to

కేిందర ప్రభుతావనకర ప్నునలు, ఇతర ర్ెసిప్ు ులదావర్ా
వచేచఆదాయానన అింతట్ినీ ప్రభుతవ బిసినస్ కు
సింబింధిించనదింతా ____ లో జమచేయబడుతుింది.

The Consolidated Fund of India

భారత ఏకీకృత ఫిండ్
69.
69.

Which is the oldest land mass in Andhra Pradesh ?
Cuddapah Basin

70.

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

ఆింధరప్ద
ర ేశల ోలో
ఏది ?

అతయింత

పారచీనమెైన భూభాగిం

కడప్ బేసన్
ి

70.

ఆింధర ప్రదేశ్ లో ఈ కరింర ది పేర్ొానన సప
ు పాలలో ఏది
ప్దిది ?
అమర్ావతి

71.

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

హాలున గాధాసప్ు శతి

Gathasaptasati of Hala
72.

Polavaram project was initially envisaged with the
72.
name Ramapada Sagar by

Sir Sonti Venkata Ramamurthy

పప లవరిం సమీపాన ర్ామపాద స్ాగరిం అను
పేరుతో పారజెకుు కట్ు దగుననఎవరు తెలిపారు ?
సర్ట్ శోoఠస వింకట్ ర్ామమూర్సు

73.
73.

శాతవాహునుల స్ాింఘిక స్ాింసాృతిక చర్సతన
ర ు
తెలిపే అతి ముఖయమెైన స్ాహితయ ఆధారమేది ?

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

ఆింధరలో వాణిజయ పారముఖయత గలదిగా ప్రసిధ్ధ ి
చెిందిన అతి ప డవరన కాలువ ఏది ?
బింకరింగ్ హిం కాలువ

Buckingham Canal
74.

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

Which inscription proved that Pallavas replaced the 75.
Ikshvakus of Vijayapuri ?
The Manchikallu
Simhavarman

ను

పావులూర్స మలల న

Pavuluri Mallana
75.

మహావీర్ాచారుయన
‘గణితస్ారసింగరహిం’
తెలుగులోకర అనువదిoచనది ఎవరు ?

inscription

of

Pallava

విజయప్ుర్స
నేలిన
ఇక్షవవకుల
స్ాునానన
ఆకరమించన వారు ప్లల వులు అన చెపిోన
శాసనమేది ?
ప్లల వ సిింహవరాన్ యొకా మించకలుల శాసనిం

76.

Nannaya Bhatta was assisted by Narayana Bhatta in 76.

నననయ
ఆధారమేది

translating the Mahabharata. The evidence to this fact
was

Which Dynasty of Andhra issued iron coins with a
77.
thin coating of copper ?

The credit for establishing Telugu in Andhradesa
78.

తూరుో చాళుకుయలు

Brahmanical cave temples of Mogalrajapuram and
79.
Vishnukundins

ఆింధరదేశింలో తెలుగును నలిోన కీర్ు స ఎవర్సకర
దకాతుింది ?

Eastern Chalukyas

Undavalli are assigned to

ప్లచన ర్ాగస ప్ర ప్యతతో కూడుకునన ఇనుప్
విషు
ీ కుిండినులు

goes to

79.

సహాయప్డేననుట్కు

నాణేలను జార్ణ చేసిన ఆింధర ర్ాజ వింశమేది ?

Vishnukundins

78.

భట్టుకు

నిందింప్యడి దాన శాసనిం

Nandampudi Grant

77.

మహాభారత అనువాద ప్రకరయలో నార్ాయణభట్టు

మొగలారజప్ురిం, ఉిండవలిల లలో గల బారహాణ

సింప్రదాయక ర్ణతిలో గల గుహాలయాలు ఎవర్సకర
చెిందినవి ?

విషు
ీ కుిండినులు

80.

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

DELETED

తొలి మధయ యుగాింధరలో స్ామాజికింగా ఉననత
శరణ
ర ికర ఎదిగే గమనశీల ప్రకరయకు కిందెనగా ప్న
చేసిన మతమేది ?
తొలిగసించబడినది

81.

Under
which
dynasty
in
Andhra,
the
81.
non-Brahmanisation of religion and politics was
culminated ?
Kakatiyas

82.

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

ఆింధర దేశింలో ఏ వింశ పాలనలో మతిం,
ర్ాజకీయాలు బరహాణేతరింగా ప్ర్సణమించాయి ?
కాకతీయులు

ప్లానడు ఆర్సధక జీవనిం లోనకర చొచుచకొన వచచన
వలమలను ఆ పారింతింలో ఆధిప్తయింగల ర్ెడల ు
ఓడిించ తర్సమ వేసిన యుదధ మేది ?
కార్ెింప్యడి యుదధ ిం

83.

The dance sculptures found in the Ramappa temple at
Palampet were said to have been based on the 83.
principles found in the following work on the art of

పాలింపేట్

dance :

కనుగుణింగా చెకాబడాియి ?

Jayapa’s Nritta Ratnavali

లోన

ర్ామప్ోగుడి

లోగల నృతయ

శిలాోలు ఏ నృతయ శాసు ై గరింధింలోన సపతారల
జాయప్ున నృతు రతానవళి

84.

Name the Reddi King who levied tax on delivery of a 84.

ప్ుర్సట్ి ప్నున వసపలు చేసిన ర్ాజెవరు ?
ర్ాచ వేమ

child (Puriti Pannu).
Racha Vema
85.
85.

Who was the composer of “Subhadra Kalyanam’’ ?

తాళళపాక తిమాకా

Tallapaka Thimmakka

86.

Who was the pioneer composer of kriti form of

86.

కర్ానట్క సింగణత కృతుల అగరగామ సవరకరు
ఎవరు ?

Carnatic music ?

తాయగర్ాయ

Thyagaraya

87.

‘‘సుభదర కళ్యయణిం’’ రచయిత ఎవరు ?

To the delight of public, besides Yakshagana, what
was the other form of art available for entertainment
in rural Andhra under Vijayanagara rule ?
Shadow play known as Bommalata

87.

విజయనగర

ర్ాజులకాలిం

నాట్ి

వినోదాలోల

యక్షగానిం కాకుిండా, ఆింధర దేశింలోన స్ాధారణ
గారమీణ ప్రజలను అలర్సించన కళ్యరూప్ిం ఏది ?
తోలుబొ మాలాట్ (నీడ బొ మాలాట్)

88.

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

ఘట్ిక యింతారనన ఏమన పిలిచేవారు ?
తొలిగసించబడినది

DELETED
89.

ర్ెడిి ర్ాజుల పాలనా కాలింలో కాలానన కొలిచే

What was the important part in coastal Andhra where

మర్సయు 17 శతాబాిలలో తీర్ాింధరలోనౌకా

the ship building activity flourished during 16 th and 89.

16

17th centuries ?

నర్ాాణ కరయ
ర
చురుకుగా కొనస్ాగసన ముఖయమెైన
ఓడ ర్ేవు ఏది ?

Narsapur

నర్ాిప్ురిం

90.

Who was the negotiator between British resident of
East India Company at Machilipatnam and Nizam Ali

90.

ఉతు ర

సర్ాారులను

కింప్నీ

వార్సకర

కౌలుకర

సింపాదిించడింలో హెైదర్ాబాద్ ప్రభువు నజాిం అలీ

Khan of Hyderabad for the lease of the Northern

ఖాన్, మచలీప్ట్నిం లో గల తూరుో ఇిండియా

Circars to the company ?

కింప్నీ నవాస ప్రతి నధుల మధయ సింధాన కరు గా
ఎవరు వయవహర్సించారు ?

Kandregula Jogipantulu
91.

కాిండేగ
ర ుల జోగసప్ింతులు

The Battle of Padmanabham (1794) decided the fate
of
91.
Vijaya Rama Raju, the ruler of Vizianagaram

(1794)

ప్దానాభ యుదధ ిం ఎవర్స పారరబాినన

నరీయిించoది ?

విజయనగర పాలకుడు, విజయ ర్ామ్ ర్ాజు

92.

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

దక్షిణ దేశింలో సింభవిించన క్షవమాలననింట్ి కింట్ే
ఘోరమెైన క్షవమిం ఏది ?
1833 గుింట్యరు

1833 Guntur

93.

What was the term ‘Gentoo’ referred to in

93.

19th century ?

1817 లో విలియిం బౌరన్

తొలిగసించబడినది

DELETED

94.

Who

translated

‘జెింట్య’ (19 వ శతాబిి ప్దిం) అనగా ?

the

Bible

into

Telugu

(1746 – 47) ?

94.

1746 – 47

లలో బరబిలును తెలుగు భాషలోకర

అనువదిించన వాడు ?

Benjamin Schultze

బింజామన్ షూల్ు ్

95.

Who was the pioneer of the Kisan Movement in
Andhra ?
95.

ఆింధర లోన కరస్ాన్ ఉధయమ ప్ధ నర్ేీత ఎవరు ?
ఎన్.జి. రింగా

N.G. Ranga
96.

The earliest Prarthana Samaj in Andhra was
established in 1878 by
Veeresalingam
96.

లో ఆింధర లో తొలి పారరధనా సమాజానన
ఎవరు స్ాుపిించారు ?

1878

వీర్ేశలిింగిం

97.

97.

The

Telugu

Desam

Party

was

founded

ఏ ముఖయమింతిర కాలింలో ఎన్.ట్ి. ర్ామార్ావు
తెలుగుదేశిం పార్ణున నల కొలాోడు ?
భవనిం వింకట్ారమ్

by

N.T. Rama Rao during the Chief Ministership of
Bhavanam Venkatram
98.

Name one famous dance performer of Kuravanji.

98.

Rukmini Arundale

99.

The United State of Andhra Pradesh took its birth
only after

కురవింజి నాట్య ప్రదరశన చేసిన ఒక గొప్ో నరు కర
రుకరాణి అరుిండల్

99.

సమెైకయ ఆింధర ప్రదేశ్ అవతరణ దీన తర్ావతే
జర్సగసింది

1956 ఫిబవ
ర ర్స 20 న ప్ది మనుషుల

Gentlemen’s Agreement on February 20, 1956.

ఒప్ోిందిం దావర్ా

100. The Jai Andhra Movement 1972 – 73 finally ended
with
The Six – Point Formula proposed by the
Central Government

లో
ముగససిింది ?

100. 1972 – 73

కేిందర

జెర

ప్రభుతవిం

ఆింధర

సపతారల ప్ధకింతో

ఉదయమిం

ఎలా

ప్రతిపాదిించన

ఆరు

SECTION C
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ప్రప్ించ బహుముఖ పేదర్సకప్ు సపచక
ప్రకారిం ఈ దిగువ పేర్ొానన ర్ాష్టాురలలో ఏ ర్ాషు ింర
అతయింత పేద ర్ాషు ింర ?

101. 2018
101. Which among the following is the poorest state in
India as per Global Multidimensional Poverty Index
2018 ?

బీహార్ట్

Bihar
102.
102. According to Global Multidimensional Poverty Index
2018, how many millions of people moved out of
poverty
in
India
between
2005 – 06 and 2015 – 16 ?

ప్రప్ించ చహుముఖ పేదర్సకప్ు సపచక 2018
ప్రకారిం, భారత దేశిం 2005 – 06 మర్సయు
2015 – 16 మధయ ఎనన మలియనల జనాభా
పేదర్సకిం నుిండి బయట్ికర వచాచరు ?
271

271
103. In which year, Mahatma Gandhi National Rural
Employment Guarantee Act (MNREGA) was enacted
?

103.

మహాతాా గాింధీ జాతీయ గారమీణ ఉపాధి హామీ
చట్ాునన ఏ సింవతిరిం తీసుకొన వచాచరు
2005

2005

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

సహస్ారబిి అభివృదిధ లక్షవయలలో 2015 కు
ఉదేిశిించబడిన ఏ లక్షవయలు భారత దేశిం
స్ాధిించింది ?
తీవరమన
ెై పేదర్సకానన, ఆకలిన నరూాలిించింది

సహస్ారబిి అభివృదిధ లక్షవయలలో, ఎనన లకాయలు
ఆర్ోగాయనకర సింబింధిించనవి ?

105. Out of 8 Millennium Development Goals, how many 105. 8
goals are directly related to health ?
3

3

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

106.

17

సుసిుర అభివృదిధ లక్షవయల భారత దేశ సపచక 2018
ఎనన ప్రధాన లక్షవయల మీద ఆధార ప్డి నర్ాాణిం
చేశారు ?
17

107. Which two States are the front runners in the 107. 2018 లో
achievement of Sustainable Development Goals in
పేర్ొానన
2018 ?

సుసిుర్ాభివృదిధ లక్షవయల స్ాధనలో కరింర ద
ర్ాష్టాురలలో ఏ ర్ాష్టాురలు అగరగామగా
ఉనానయి ?

Kerala and Himachal Pradesh

కేరళ మర్సయు హిమాచల్ ప్రదశ్
ే

108. Which of the following sectors attracted highest
108.
Foreign Direct Investment (FDI) during the last
decade ?
Telecom

109. Economic reforms towards
introduced in the year

ట్ెలికమ్

liberalization

were
109.

(1)

1991

గత దశాబి ింలో విదేశీ ప్రతయక్ష ప్ట్ు టబడులను ఈ
కరింర ద పేర్ొానన రింగాలలో, ఏ రింగిం ఎకుావగా
అకర్సషించిండి ?

సరళీకరణ దిశగా ఆర్సుక సింసారణలు
సింవతిరింలో ప్రవేశ ప్ట్ు ారు ?
1991

ఏ

110.

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

111. Insolvency and Bankruptcy Code came into force
from

‘ల రస్నుి – ప్ర్సాట్ – కోట్ార్ాజ్’ ఏ సింవతిరింలో
రదుి అయిింది ?
1991

111.

దివాళ్య
సాృతి
ఏ
సింవతిరిం
అమలులోనకర వచచింది ?
2016

2016
112.
112. In which year was Swaminathan Commission
constituted for agriculture ?
2004

వయవస్ాయ రింగానన అధయయనిం చేయడానకర
ఉదేిశిించబడిన స్ావమనాథన్ కమీషన్ ఏ
సింవతిరింలో నయమించబడిింది ?
2004

113.
113.

నుిండి

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

‘ముదర’ ప్ధకిం ఈ కరింర ద పేర్ొానబడి ఏ ప్ర్సశమ
ర కు

ఋణ వసతి కలిోించడానకర ఉదేిశిించబడినది ?
లఘు మర్సయు చననతరహా ప్ర్సశమ
ర లు

Micro and small enterprises

114. When was the Competition Act enacted ?
2002

114.

పప ట్ీ

చట్ాునన

వచాచరు ?
2002

ఏ

సింవతిరింలో

తీసుకొన

115. During which period India experienced population 115.
explosion ?
1951 – 81

ఈ కరింర ద పేర్ొానబడిన ఏ కాలింలో భారత దేశిం
జనాభా విస్ప ఫట్నానన ఎదుర్ొాననది ?
(1)

1951 – 81

జనాభా లేకాల ప్రకారిం ఏ ర్ాషు జనాభాలో
హిిందువుల శాతిం అతయధికిం ?

116. Which of the following States has highest proportion 116. 2011
of Hindus in its population as per 2011 Census ?
Himachal Pradesh

హిమాచల్ ప్రదేశ్

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

ఏ వయోవరగ ింలో జనాభా ప్ర్సగసతే దానన ‘జనాభా
డివిడెిండ్’ అింట్ారు ?
15 – 59 సింవతిర్ాలు

15 – 59 years

118. Child mortality implies children dying before their
5th birthday
119. What proportion of the area is covered by forest in
India as of 2017 ?

118.

పిలలలు తమ ఎనోన ప్రట్ు న
ి
ర్ోజు ముిందు
చనపప వడానన పిలలల మరణాలు అింట్ారు ?
ఐదవ ప్ుట్ిున ర్ోజు

24·39%
119. 2017

లో భారత దేశింలో అడవుల విసీు రీతా శాతిం
24·39%

120. Demonetization was implemented in which year ?

120.

2016

నోట్ల ట రదుిను (ప్దినోట్ల ట) ఏ సింవతిరింలో
చేశారు ?
2016

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

121.

19·25

ఇట్ీవలి తెమ
రై ాసికింలో (2019) ర్సజరువ బాయింకు
చేసిన సమీక్ష ప్రకారిం చట్ు బదధ దరవయ నషోతిు
19·25

122. Repo Rate is the rate at which
122.
RBI lends money to the commercial banks

ర్ెపప ర్ేట్ట అనగా ఏ ర్ేట్టదగగ ర

ర్సజరువ బాయింకు, వాణిజయ బాయింకులకు ఋణాలు
మింజూరు చేసే ర్ేట్ట

123. Which of the following is not a tax ?
SAT
123.

ఈ కరింర ది వాట్ిలో ప్నున కానవి ఏది ?
SAT

124. Development

expenditure

does

not

include 124.

expenditure on

అభివృదిధ వయయింలో ఈ కరరింది రింగిం మీద ప్ట్ు ే
వయయిం చేరదు
రక్షణ

Defence

125. Who

is

the

Chairman

of

Commission ?

the

14th

Finance 125. 14వ

ఆర్సుక సింఘిం అధయక్షులు ?
వర.వి. ర్ెడిి

Y.V.Reddy

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

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

దరవయయల్ణిం ఈ కరింర ది వార్సలో ఏ వరగ ిం వార్సన
ఎకుావ నషు ప్రుసుుింది ?
ఋణదాతలు

ఈ కరింర ది ప్నునలలో ఏ ప్నున అనేక ప్ర్ోక్ష
ప్నునల స్ాునింలో ఏరోడిింది ?
వసుుసేవల ప్నున

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

128.

సప
ు ల దేశీయోతోతిు కర, సప
ు ల జాతీయోతోతిు కర
తేడా ?
నకర విదేశీ ఆదాయిం

129. Between 2016 – 17 and 2017 – 18, India’s per capita

మర్సయు 2017 – 18 మధయ ప్రసు ుత ధరల
దగగ ర భారతదేశ తలసర్స ఆదాయిం ఎింతశాతిం
ప్ర్సగసింది ?

income (at current prices) increased by what percent ? 129. 2016 – 17
8·6

8·6
130. Between

1990

and

2017,

India’s

Human

Development Index (HDI) value increased by nearly
50 percent

మధయ భారతదేశ మానవ
అభివృదిధ సపచక ఎింత శాతిం ప్ర్సగసింది ?

130. 1990 మర్సయు 2017

50 శాతిం

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

మధయ ‘వాయపార స్ౌలభయిం’లో భారత
దేశిం ఎనన ర్ాయింకులు ఎదిగసింది ?

131. 2017 – 18

23

132. National Income refers to

132.

ఒక సింవతిర కాలింలో ఉతోతిు చేసన
ి అింతిమ

Current market value of all final goods and

వసుుసేవల విలువ

services produced in a year

133. The primary inflation measure is

133.

Mixed

పారథమక దరవయయల్ణ కొల మానము
ట్ోకుధరల సపచీ

Wholesale Price Index

134. Indian Economy is

జాతీయాదాయిం అనగా

134.

భారత ఆర్సుక వయవసు

మశరమ ఆర్సుక వయవసు

లో, ప్రసు ుత ధరల వది సప
ు ల
జాతీయోతోతిు లో సర్ణవసు రింగప్ు వాట్ా శాతిం ?

135. In 2017 – 18, what was the sectoral share of the 135. 2017 – 18
services sector to the GDP at current prices ?
54·4%

54·4%

జనాభా ల కాల ప్రకారిం ఆింధర ప్రదేశలో
పిలలల లిింగనషోతిు (0 – 6 సిం.లు)

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

940

940

137.

“Pedarikampaigelupu” portal of Andhra Pradesh

137.

Government is the common platform for

ఆింధర ప్రదేశ్ ప్రభుతవ పప రుల్ ‘పేదర్సకింప్రగెలుప్ు’ ఈ
కరింర ది వానలో స్ాధారణ వేదిక ?

Welfare Corporations

సింక్షేమ కార్ొోర్ేషను
ల
138. ‘NTR Videsa Vidya Adarana’ scheme of Andhra
Pradesh Government is meant for students of which
category/(ies) ?

138.

ఆింధర ప్రదేశ్ ప్రభుతవప్ు ‘NTR విదేశీ విదయ ఆదరణ’
ప్థకము ఈ కరింర ది వార్సలో ఏ వరగ ప్ు విదాయరుులకు
ఉదేిశిించబడిింది ?

Backward Classes

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

139.

చేతివృతు
ు ల వార్సకోసిం ఆింధర ప్రదేశ్ ప్రభుతవిం
పారరింభిించన ప్రముఖ ప్థకిం పేరు ?
ఆదరణ

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

‘ప్సుప్ు కుింకుమ’ ప్థకము ఈ కరరింది వార్సలో ఏ
వర్ాగనకర ఒకస్ార్స ఆర్సుక తోడాోట్ట అిందిించడానకర
ఉదేిశిించబడిింది ?
సవయిం సేవక బృిందాల సభుయలు

141. The smart common platform created for all
scholarships and education related schemes of 141.
Andhra Pradesh Government is labelled as
Jnanabhumi

జాానభూమ

142. Under Chandranna Pelli Kanuka, the amount of
marriage

incentive

ఆింధర ప్రదేశ్ ప్రభుతవ ఉప్కార వేతనాల మర్సయు
విదాయసింబింధ ప్థకాలకు పారరింభిించబడిన శాార్ట్ు
స్ాధారణ వేదిక పేరు ?

announced

for

SC inter-caste marriage is (in <)

75,000

142.

చిందరనన ప్ళిళ కానుక ప్థకిం కరింర ద కులాింతర
వివాహిం చేసుకునన జింట్లో ఒకరు ష్డపయల్ి
కులానకర చెిందిన వార్ెైత్ ఆ జింట్కు ఇచేచ
పప ర తాిహక బహుమతి (< లలో)
75,000

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

శాతిం నకరింగా స్ాగవుతుననది ?
37·29%

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

ఆింధర ప్రదేశ్ లో ఎనన ప్రతేయక ఆర్సుక మిండళుళ
ఉనానయి ?

19

145. Name

the

19

acronym

of

the

Andhra

Pradesh

Government’s strategy to transform the economy.

145.

ఆింధర ప్రదేశ్ ను అభివృదిధ ప్థింలో నడిపిించడానకర
ర్ాషు ప్
ర భ
ర ుతవిం చేప్ట్ిున వయయహానన సింక్షిప్ుింగా

VIADUCT

ఏమన పిలుస్ాురు ?
(1)

VIADUCT

146. In terms of per capita income at current prices, the 146. 2017 – 18
rank of Andhra Pradesh in India in 2017 – 18 is

ప్రసు ుత ధరల వది తలసర్స ఆదాయింలో

ఆింధర ప్రదేశ్
ఉింది ?

DELETED

భారత

దేశింలో

ఎనోన స్ాునింలో

తొలిగసించబడినది
147. In

terms

rates 147.
(2017 – 18), Andhra Pradesh’s position in India is
1

of

rank

on

GSDP

growth

సప
ు ల ర్ాషు ర ఉతోతిు ప్రుగుదల ర్ేట్టను బట్ిు
(2017 – 18)

లో ప్రసు ుత ధరల వది భారత దేశింలో

ఆింధర ప్రదేశ్ స్ాునిం
1

148. Best performing district in Andhra Pradesh in terms 148. 2017 – 18

లో ప్రసు ుత ధరల వది జిలాల సప
ు ల

ఉతోతిు ప్రుగుదలను బట్ిు ర్ాషు ింర లో ఏ జిలాల

of Gross Domestic District Product (at current prices)
in 2017 – 18 is

మొదట్ి స్ాునింలో ఉింది ?
కృష్టాీ

Krishna

149.
149. According to the white paper released by State

ఆింధర ప్రదేశ్ ప్రభూతవిం విడుదల చేసిన శరవత ప్తరిం
ప్రకారిం ఆింధర ప్రదేశ్ ప్ునర్సవభజన చట్ు ిం 2014

Government, how many assurances in the main

లోన ఎనన ప్రధాన విభాగాలను అమలు చేశారు

sections of the Andhra Pradesh Reorganisation Act,
2014 are fully implemented ?

0
0

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

ఎనన కేిందర పారయోజిత ప్థకాలు, కేిందర ప్థకాలు

అమలులో 2018 – 19 లో (నవింబరు 2018 వరకు)

ఆింధర ప్రదేశ్ ప్రథమ స్ాునింలో ఉింది ?
తొలిగసించబడినది

