GROUP-II MAINS
PAPER-III (PLANNING IN INDIA AND INDIAN ECONOMY)
INITIAL KEY

1. Which five year plan ended in 2017?
Twelfth
1.

:చళిాణరప్ షర్వ చంప నిసిగమ
ు ోల 7102
చడెంనంనష .

2. The market in which bonds shares and securities are bought and sold are called ------Capital market

2.. బ ంనలు, షేర్ు ల నరియి ప్ుదుష బెట్ి మ
ట వి -- కొమట్ం, అనమట్ం జరిసే వ్యాపయర్ ప్ూనలి (కేందళిం) ఇది --పెట్ి టబడి వ్యాపార ప్ూనలి (కేందళిం)
3. The Uruguay round of negotiations on GATT in 1994, created
WTO
3. 1994 జి.ఎ.ఎ.ట్ట (సయాట్) చళికయర్ంఉర్లసేే సంచళిదించుో సృషుి ఇది.
డబ్ల్యు.టి.వొ
4. Contract farming is an arrangement between the farmer producer and agri-business
firms to sell the produce at a pre-fixed ----------.
Price or Quantity or Time or All Three
4.

కౌలు (ఒప్పంద) వ్యవ్సాయం అనే ఒప్పందం వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తి దారునికి మరియ్ వ్యవ్సాయ

వాయపార

సంసథ లకు ఉత్పత్తి ని అమ్ముకోవటానికి మ్ముందుగానే నిర్ణయుంచబడేది _______
వెల లేదా పరిమాణం లేదా సమయం లేదా ఇవి అన్నీ.

5. The prices at which the central government supplies food grains to the states for the
distribution through fair price or ration shops are called -----------------------------------.

Central issue prices
5. కందర ప్రభ్త్వం, రాష్ట్ర ప్రభ్త్వ ప్ంపిణీ వ్యవ్సథ కు అందిసి తన్న ఆహార ధానాయల ధరలన్త ఏమని పిలుసాిరు ?
కంద్రం విడుద్ల చేసిన ధరలు
6. Electronic Auctioning system is the system to perform the bidding process --------------.
Through electronic trading portal

6. . ఎోకయిానిక్ గామ విధణమం అడేది వ్ేోం చదధ తి దణేరయ నిర్ేహిగేే దణనిన ఇోా అంట్ ర్ల.
ఎోకయిానిక్ వ్యాిజా చళివ్ేశ దణేర్ం దణేరయ
Q7: GDP at factor cost is equal to
GDP at Market Price - Indirect Taxes + Subsidies
Q7. జిడిపి ఉత్పత్తి వెల అనేది దీనికి సమాన్ం.
జిడిపి మారకెట్ వెల - ప్రోక్ష ప్న్తనలు + రాయితీలు
Q8: Goods for which demand directly (positively) related to income are called
Average
Normal goods
Q8.ఆదాయానికి సంబ్లంధించి ప్రత్యక్షంగా (అన్తకూలంగా) కోరుకొనే వ్సతివ్ుల్నన ఇలా అంటారు___

సరాసరి___

సాధారణ వ్సతివ్ులు
Q9:The amount of tax to be paid is proportionate to the value of the commodity in
respect of
Ad valorem tax
Q9. నిత్ాయవ్సరాల విలువ్కు అన్తగ్ణoగా గౌరవ్ంగా చెల్నయంచ వ్లసిన్ ప్న్తన న్గదత సరాసరి ____
అంచనా వేసన్
ి సరుకుల విలువ్కు త్గిన్ రీత్తలో వేసే ప్న్తన
10. Which of the following Public Sector was opened to private sector on May 9th 2001?
Arms and Ammunitions
10. 2001 సo|| మే 9 మ చళిభిత్ేం ఏ చళిభిత్ే ర్ంగముండి పెవ్
రై ేట్ట ర్ంగంప్ుఆహ్వేనించిమది.
ఆయిధణోు నరియి ఆయిధ సయనాసిి
11. The National Manufacturing Policy envisages to increase the share of
manufacturing in GDP from the present level of about 16.0 per cent to 25 per cent
by
2022
11. జాతీయ నాాముఫయప్చరింగ్ విధణమం, చళిసే ుత్ం సథ
ూ ో దేశీయోత్పతిే (GDP) మందు
16 శయత్oసయ ఉమన నాాముఫయప్చరింగ్ శయత్ంము ఏ సంషత్సర్ం డణట్టకి 25 శయతణనికి
పెంపుట్ప్ు నిర్ణయంచిమది.
2022సo||

12. The allocation of central funds to states is currently done by
Union Finance Ministry

12.. చళిసే ుత్ం దీని చళికయర్ం రయష్టయిాోప్ు కేందళి నిధుో కేట్ యంచుము నిర్ేరిేసే యర్ల.
కేందళి ఆరిధప్ నంతిళిత్ే శయఖ
13. Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) Bank is set up to provide
development and refinance for loans given to micro units by
All of the above
13.. సథక్ష్మ యూనిట్ు అభిషృదిి నరియి చుమరిేత్ే ర్లా సౌప్ర్ాం కొర్కై ఏర్పడిమసథక్ష్మ యూనిట్ు అభిషృదిి
నరియి చుమరిేత్ే ఏజన్సస (MUDRA) ఏ బ ాంప్ు దణేరయసథక్ష్మ యూనిట్ు ప్ు సనప్ూర్లచ పుమనది
ఇషేబడిమషన్సన
14. In 2012,which country of the followings was with the lowest GHG Emitters on
per capita basis is
India
14. కిింద పేరకొమన దేశయోలు 2012సoషత్సర్ని మందు త్ోసరి వ్యయి కయోుష్టాం ఆధణర్ంసయ త్ప్ుొష
GMGకయోుష్టయానిన (emitters) ప్లిి ఉమన దేశం ఏది.
భ ర్త్ దేశం
15. Which of the following state got the largest share as per the horizontal sharing
in tax devolution recommended by the 14th Finance Commission?
Uttar Pradesh
15. ష ఆరిిప్ సంఘం సథపమో చళికయర్ం చమునో క్షితిజ వ్యట్ నియనానిన అముసరించి ఏ
రయష్టి ంా అత్ాధిప్ చమున రయబడి వ్యట్ ము ప్లిి ఉంది.
ఉత్ే ర్ చళిదశ్
ే
16. Recent research reveals that the largest depletion of ground water resources
in the world is happening in Northern India and the epicenter of the crisis being
Delhi
16. మథత్మ చరిశోదమోు సథచించిమది, చళిచంపం మందు అత్ాధిప్ంసయ భూగర్భ జోాో
త్ర్లగిదో (depletion) ఉత్ే ర్ భ ర్త్ దేశం మందు సంభవింపు పుమనది నరియి
సంక్షోభం (epicentre) కేందీప్
ళి ృత్మమ
ై పయళింత్ం.
ఢిల్లు

17. The 2016 Mihar Shah Committee report is related to
Water
17. 2016మిహర్వ (Miharshah) ప్మిట్ీ నివ్ేదిప్ దేనికి సంబంధిత్మమ
ై ది.
జోం

18. National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) was made operational
from the year
2014-15
18.

కొమసయసింపగో షాషసయయ జాతీయ ప్మీష్టన్ (NMSA) చనిచేయిపుమన సoషత్సర్ని
2014– 15

19. The Vice-Chairman for NITI Aayog is
Dr. Rajiv Kumar
19.

న్సతి ఆయోగ్ ఉపయధుాక్షునల.
డణ|| రయజీవ్ ప్ునార్

20. The International Day For’The Preservation Of Ozone layer’ is
September16th
20.

అంత్రయాతీయ ఓజోన్ పొ ర్ సంర్క్ష్ా రోజు
16 గెపి ంె బర్

21. The UN Food and Agriculture Organization’s Future Policy Award 7108 for
being the world’s first 011 per cent organic state was awarded to
Sikkim

21.

యి.ఎన్ (UN) ఆహ్వర్ నరియి షాషసయయ సంసూ యొప్ొ భవిష్టాత్ విధణమ అవ్యర్లు 2018 ని
చళిచంప మొదట్ట 100 శయత్ం ఆరయినిక్ రయష్టయిానికి చళిధణమం చేయబడిమది
గుకిొం

22. The average rate of growth of industrial production during the 11th Plan
against the target of 10.00 percent per annum was
6.9 percent

22.

చదకొంనష చళిాణరప్ యందు పయరిశయిమిప్ ఉత్పతిే సగట్ట షృదిిరట్
ే ట చళిాణరకయ ోక్ష్ాం 10 శయత్ం ప్ంట్ే త్ప్ుొష
6.9 శయత్ం

23. Miracle economies are defined as those with GDP growth for a decade or
more at
7 percent
23.

ఒప్ దశయబధ ం ోేదణ అంత్ప్ంట్ే అధిప్ంసయ సథ
ూ ో దేశీయోత్పతిే (GDP) షృదిి రేట్ట మందు ఎంత్ శయత్ం ప్లిి ఉమనవి
అదుుత్ ఆరిధప్ షాషసూ ోు (Miracleeconomics) సయ నిర్ేచించ బడిమవి.
7 శయత్ం
24. The biggest Employer in Tech- field in India in 2018 is
None of the above

24.

2018 సoషత్సర్ని మందు అత్ాధిప్ంసయ సయంకేతిప్ ర్ంగం మందు ఉదయ ాసయోము భ ర్త్ దేశం

మందు ప్లిపంచిమది
పెరవి ఏది కయదు
25. Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) was launched in
11th Five Year Plan
25.

రయష్ియ
ా
ప్ృషు వికయస్ యోజమ (RKVY) పయళిర్ంభింపబడిమది.
11 ష చంపషర్వ చళిాణరప్

26. The production of horticulture crops has outpaced the production of food
grains since
2012-13
ఏ సoషత్సర్ని ముండి ఉదణామ షమ చంట్ో (horticulture) ఉత్పతిే ఆహ్వర్ ధణడణాో

26.

ఉత్పతిే ని అధిగమించిమది.
2012 – 13
27.The scheme formulated to boost irrigation facilities was
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)

27.

గేదాచు న్సట్ట పయర్లదో సౌప్రయాోము నినమర్ం సయవింపుట్ప్ు డెంోకొోపబడిమ
చధప్ం.
చళిధణమ నంతిళి ప్ృషు సంపయ్ యోజమ (PMKSY)

28. According to the New IIP, the industry which has become far more important
core industry replacing the hitherto dominant ones such as electricity and steel
industries is
Refinery
28.

మథత్మ భ ర్త్ పయరిశయిమిప్ విధణమం (IIP) చళికయర్ం, విదుాపచకిే నరియి ఉప్ుొ చరిశిన
షోె అత్ాంత్ చళిధణమమమ
ై వి నరియి జాగిత్ే షహింపషోగుమ చరిశిన
రిఫమ
ెర రీ (Refinery)

29. Multi -dimensional Poverty Index (MPI) introduced in 2010 by HDR was to replace
Human Poverty Index
29.

నామవ్యభిషృదిి నివ్ేదప్
ి (MDR) 2010, బహునిఖ పేదరిప్ సథచీ (MPI) ని ఈ సయూమం మందు
చళివ్శ
ే పెట్ి మ
ట ది .
నామష పేదరిప్ సథచీ
30. Rise in the rate of economic growth due to a rising share of working age in a
population is known as
All of these

30.

జడణభ యందు చనిచేయి షయసుసవ్యరి వ్యట్ పెర్లగిదో కయర్ాంసయ ఆరిధప్షృదిి రేట్టోల పెర్లగిదోము ఈ
విధంసయ షాషహరించెదర్ల.
ఇషేబడిమషన్సన
31. According to the‘Online Labour Index’ by the Oxford Internet Institute the
country which leads the gig economy is
India

31.

ఆక్స ఫర్ు ఇంట్రనట్ ఇనిటిట్యాట్ చళికయర్ం ‘ ఆన్ ోెన్
ర ోేబర్ ఇండెక్స ‘ మముసరించి ఏ
దేశం సిగ్ ఆరిధప్ షాషసూ సయ నిందoజోల ఉంది.
ఇండియా

32. An Expert Committee set up by the Government has recommended that the
National minimum wage per day be fixed at
Rs 375
32.

చళిభిత్ేం నియమించిమ నిచుాిో ప్మిట్ీ ఒప్ రోజుప్ు జాతీయ ప్న్సస వ్ేత్మ రేట్టసయ
గుూరప్
ీ రించణోని సథచించిమది
ర్ల. 375 /33. As per National sample Survey Organization the unemployment rate in 2017-18
wasa 45 year high at
6.1 percent

33.

డేష్టమల్ శయంపుల్ సరేే ఆర్ి డెంర జేష్టన్ (NSSO) చళికయర్ం 2017 – 18 మందు 2017 – 18
సoషత్సర్ని మందు నిర్లదయ ాసితణ రేట్ట 45 సం|| ో ప్ంట్ే అధిప్ంసయ ఉంది.
6.1 శయత్ం
34. The age structure of the Indian population growth presents demographic
dividend and in 2020 the average Indian age will be only
29 years
భ ర్త్ దేశ జడణభ షయసుస నిరిమతి డెమోసయిఫుక్ డివిడెండ్ (demographic dividend) ము

34.

చళిదరిిసుేంది నరియి 2020 సం|| ో మందు భ ర్తీయిని సగట్ట షయసుస కేషోం
29 సoషత్సర్నిోు
35. The State registering the second highest growth in urban population in 2011 is
Sikkim

35.

చట్ి ా జడణభ మందు అత్ాధిప్ షృదిి మమోదయమ రంనష రయష్టి ంా
గుకిొo

36. The type of capital used by entrepreneurs to buy what they need to produce
their products is known as
Financial Capital

36.

ఉదాన దణర్లోు ఉత్పతిే చేగే షసుేషుప్ు అషసర్నగి వ్యట్ట కొముసోోు మందు ఉచయోసించే నూోధమ ర్ప్ం ఈ
విధంసయ గిరిేంచబనలత్ ంది
ఆరిధప్ నూోధమం

37. The percentage of labour force in agriculture in 2011-12 has changed from
56.70 percent in 2001 to
48.90 percent
2011 – 12 సం|| ో మందు షాషసయయ ర్ంగంోల శయిమిప్ుో శయత్ం 2001 సo|| డణట్ట 56.70

37.

శయత్ం ప్ంట్ే నారిమది.
48.90శయత్ం
38. According to 2011 census the main workers in service sector is
26.70 percent

38.

2011 జడణభ ోెప్ొో చళికయర్ం, గేవ్య ర్ంగం మందు చళిధణమ శయిమిప్ుో శయత్ం
26.70 శయత్ం

39. Angel tax was introduced in the Union Budget of
2012
39.

ఏ యూనియన్ బడెాట్ మందు ఆంజిల్ చమున (Angel tax) చళివ్శ
ే పెట్ిబడిమది.
2012 సo||

40. The instrument to contain volatility in the overnight inter-bank rate is known as
Marginal Standing Facility
అతి త్ేరిత్ంసయ అభిపయళియం నార్లచప్ుడే అంత్ర్ బ ాంప్ు రేట్ట చరిప్ర్ం ఈ విధంసయ
40.

గిరిేంచబనలత్ ంది
ఉపయంత్ చళినాాీప్ర్ా సౌోభాం
41. The N.K. Singh Committee recommended that the Central Government
should target a fiscal deficit of 3 percent of GDP upto March 31st 2020 and by
2022-23 to
2.50 percent of GDP

41.

N.K. గుంగ్ ప్మిట్ీ సథపమో మేర్ప్ు, కేందళి చళిభిత్ే ోక్ష్ాంసయ సథ
ూ ో దేశీయోత్పతిే (GDP)

మందు కోశోలట్ట 3 శయత్ం సయ 31 నార్చ 2020 సoషత్సర్ని నిర్ణయంచిమది నరియి
2022 – 23 సoషత్సర్ని మందు
సథ
ూ ో దేశీయోత్పతిే మందు 2.50 శయత్ం
42. As per the new FRBM Framework of Union Budget 2018-19 the Government
will simultaneously target Debt and Fiscal Deficit and do away with
Revenue Deficit

42.

2018 – 19 యూనియన్ బడెాట్ మందు మథత్మ ఎఫ్.ఆర్.బి.ఎమ్ (FRBM)
పట్ి చు చని చళికయర్ంసయ ర్లాం నరియి కోశ ోలట్టము చళిభిత్ేం ోక్ష్ాంసయ ఏర్పర్పుప్ుని చళిషరిసే ుంది
రవ్ెంమథా ోలట్ట

43. The vision of India’s Foreign Trade Policy (FTP) 7105-71 is to raise India’s share
in world exports from 2 percent to
3.5 percent
విదేశీ వ్యాపయర్ విధణమ (F.T.P) దరిిని 2015 – 20 భ ర్త్ దేశ ఎగినత్ ో వ్యట్ ము చళిచంప

43.

ఎగినత్ ోందు 2 శయత్ం ముండి పెంపుట్.
3.5 శయత్ం

44. Inflation, that does take into account commodities that have volatile prices,
is knownas
Core Inflation
44.

అగుూర్ మమ
ై ధర్ోు ప్లిి ఉమన షసుేషుోము చరిగాించిమ ఆ దళివ్యాోుాoము ఈ విధంసయ గిరిేంచెదర్ల
కోర్ దళివ్యాోభాo

45. Laffer effect implies
Reduction in the rate of taxation leads to more than proportionate
increase in tax yield
45.

ోాఫర్ చళిభ షం (Laffer effect) షరిేంపుమది
చమునరేట్ు త్సిించు ఫలిత్ంసయ అధిప్ అముపయత్ంోల చమున రయబడి పెర్లగిదో

46. Which of the following taxes have been subsumed under GST?
All of the above
46.

షసుేషుోు నరియి గేషో చమున (GST) మందు ఈ కిింది చమునోోల ఏవి చేర్చబడిమవి
పెర షనినయి

47. Assume 1990-91 as the base year and the National Income for 1999-2000 is Rs
20000 Crore and the index number for the year is 250. The Real National Income
for 1999-2000 is

Rs 8000
1990 – 91 ఆధణర్ంసయ సo|| సయ చళిమయ
ే ం, 1999 – 2000 సo|| జాతీయాదణయం ర్ల.20,000

47.

కోట్ట
ు , ఈ సo|| సథచీ సంఖా 250. వ్యసే విప్ జాతీయాదణయం 1999 – 2000 సo|| మందు
ర్ల.8000
48. Unemployment allowance, Old age pensions, Scholarship to students are not
to be included in the calculation of
Gross National Product

48.

నిర్లదయ ాగ భృతి, షృదణిచా పెమవము ు, విధణార్లధో ఉచకయర్ వ్ేత్డణోు ఏ ోెకిొంచు మందు చేర్చబనషు
సథ
ూ ో జాతీయోతణపదమ

49. The share of mining and quarrying in GVA at base price 2011-12 was in 2016-17
3 .0 percent
2011 – 12 ఆధణర్ ధర్ో చళికయర్ంసయ 2016 – 17 సo|| మందు జి.వి.ఎ (GVA) మందు ఖనిజాోు

49.

నరియి త్ళిషేప్ం వ్యట్
3.0 శయత్ం
50. The rate of growth of per capita net National Income of the Twelfth Plan was
5.3 percent per annum

50.

చడెంనంనష చంపషర్వ చళిాణరప్ యందు త్ోసరి నిప్ర్ వ్యరివప్ జాతీయాదణయ షృదిి రేట్ట
వ్యరివప్ంసయ 5.3 శయత్ం

51. According to Economic Survey 2015-16 the recent growth in India was
predominantly
Consumption driven
51.

ఆరిధప్ సరేే 2015 – 16 చళికయర్oసయ, ఇట్ీషో భ ర్త్ దేశ షృదిి చళిధణమంసయ
ప్న్సoష్టన్ డెష
రై న్ (Consumption driven)

52. Independent India’s Statistical System was designed by
All of them
52.

సేత్ంత్ళి భ ర్త్దేశ గాణంప్ చది తిని ర్ూచప్ోపమ సయవించిమ వ్యర్ల.
వ్యర్ందర్ల (All of these)

53. GDP can be computed as the sum of
The total expenditure of consumption, investment and government purchases
of goods and services, and net exports over a period of time
53.

సథ
ి ో దేశీయోత్పతిే మందలి (GDP) గామప్ు చరిగాిoపుమది

సo|| కయోం మందలి మొత్ే ం వినియోగ షాయం, పెట్ి టబడి నరియి షసుే, గేషో కొముసోోుకై
చళిభిత్ే ఖర్లచ నరియి నిప్ర్ ఎగినత్ ోు.

54. Real GDP measures the
Value of total production linked to prices of a single year
54.

వ్యసే విప్ సథ
ూ ో జాతీయోతణపదమ ోెకిొంపుమది.
మొత్ే ం ఉత్పతిే విోుష ఒప్ సo|| ధర్ోతో అముసంధిoపుట్

55. GDP according to income method is measured through

Domestic factor incomes minus Transfer payments
55.

ఆదణయ నదించు చది తి చళికయర్ంసయ జి.డి.పు (GDP) ోెకిొంచు
దేశీయ కయర్కయో ఆదణయాోు – బదిల్ల చెలిుంచుోు

56. The average income of the country is known as
Per capita income
56.

ఒప్ దేశ సగట్ట ఆదణయం ఈ విధంసయ గిరిేంచ బనలత్ ంది
త్ోసరి ఆదణయం

57. Which state of India currently has the highest per capita income?
Goa
57.

చళిసే ుత్o భ ర్త్ దేశం మందు ఏ రయష్టి ంా అత్ాధిప్ త్ోసరి ఆదణయానిన ప్లిి ఉంది
సోవ్య

58. The Government of Andhra Pradesh declared the state as ‘smoke free
state’ on
8th June 2017

58.

ఆంధళి చళిదశ్
ే చళిభిత్ేం రయష్టయిానిన పొ గోేని రయష్టి ంా (Smoke free state)సయ
చళిప్ట్టంపుప్ుంది.
8 జూన్, 2017

59. D. Krishi a unique application of Andhra Pradesh has received CSI Nihilent
best e-Governance Award during 2017-18 is used by
Farmers

ఆంధళి చళిదశ్
ే యొప్ొడి ప్ృషు ఒప్ చళితాే ప్ ధర్ఖాసుే దణేరయ 2017 – 2018 సం || మ
59.

పొ ందిమ CSI నిహోెంట్ ఉత్ే న ఇ-గషరన్స అవ్యర్లు వీరిచే ఉచయోసిoచ బనలత్ ంది
రైత్ ోు

60. The state of Andhra Pradesh at all India level has received Swacha Vidyalaya
Purskar (SVA) in
2016-17.
భ ర్త్ దేశ జాతీయ సయూయ మందు ఆంధళి చళిదేశ్ రయష్టి ంా సేపచ విదణాోయ చుర్సయొర్
60.

(SVA) గిహించిమ సం || ని
2016 – 17

61. In 2011 census which one among the following states has not registered the
highest growth in urban population
Andhra Pradesh
2011 జడణభ ోెప్ొో చళికయర్ం ఈ కిింది రయష్టయిాోందు ఏ రయష్టి ంా మందు చట్ి ా జడణభ అత్ాధిప్ షృదిి మమోదు

61.

కయనిది.
ఆంధళి చళిదశ్
ే
62. Isha Foundation is implementing Happy classroom for improving learning
outcomes among slow learners in 3000 schools in
Chittoor District
ఆంధళి చళిదశ్
ే మందలి ఏ జిోాుోల ఈశయ (Isha) ఫౌండేష్టన్ 3000 పయఠశయో ోందు సంతోష్టప్ర్మమ
ై త్ర్గతి గదిని

62.

డెంనమదిసయ డేర్లచప్ుడే వ్యరి డేర్ేగో సయనరయధాోము
(Learning outcomes) మర్లగి చర్లపుట్ప్ు అనోు చర్పు పుమనది.
చిత్త
ే ర్ల జిోాు
63. The state which ranks first in the total Fish & Shrimp production in the country is
Andhra Pradesh

63.

దేశం మందు చేచోు నరియి రకయాో ఉత్పతిే మందు చళిధన సయూమం ఆప్ిమించిమ రయష్టి ంా
ఆంధళి చళిదశ్
ే

64. Which state has initiated plans to make the state as ‘Aqua hub’ of the world?
Andhra Pradesh
64.

చళిచంపం మందు రయష్టయిానిన ‘ ఆకయేహబ్ ‘ (Aquahub) సయ ర్ూపొ ందిoపుట్ప్ు ఏ రయష్టి ా
చళిాణరప్ోము పయళిర్ంభించిమది.
ఆంధళి చళిదశ్
ే
65. The cropping intensity in Andhra Pradesh for the year 2016-17 is
1.25

65.

ఆంధళి చళిదశ్
ే రయష్టి ంా మందు 2016 – 17 సం || మందు చంట్ో సయoదళిత్.
1.25

66. During 2016-17 out of the total irrigated area in Andhra Pradesh which of the
following is the main source of irrigation
Well Irrigation

66.

2016 – 17 సం || మందు ఆంధళి చళిదేశ్ మందలి మొత్ే ం గేదాచు న్సట్ట పయర్లదో విగ్ే ర్ణ ం
మప్ు ఏ ఆధణర్ం అత్ాధిప్ంసయ తోనపడిమది.
బ షుోు

67. As per Government of India norm one fair price shop for every 2000 person
vis-à-vis one fair price shop in Andhra Pradesh for every
1376 person

భ ర్త్ చళిభిత్ే నియనాషర చళికయర్ం చళితి 2000 షాప్ుేోప్ు ఒప్ ‘ చౌప్ ధర్ో దుకయాం ’

67.

ఏర్పర్చణలి. ఆంధళి చళిదేశ్ మందు ఒప్ చౌప్ ధర్ దుకయాం ఏరయపట్టమప్ు
చరిగాిసే ుమన షాప్ుేో సంఖా.
1376

68. The Vizag –Chennai Industrial Corridor (VCIC) is a key part of
All of the above
68.

వ్ెంరజాగ్ – చెడెంరన పయరిశయిమిప్ కయరిడణర్ (VCIC) ఒప్ చళిధణమ విభ గం.
పెర షనినయి

69. Out of 19 operational SEZs in Andhra Pradesh the number of Pharmaceutical
SEZs are
4 SEZ
ఆంధళి చళిదేశ్ మందు నిర్ేహించ బనలపుమన 19 గెజ్ (SEZ) ోందు ఫయరయమసథట్టప్ల్
69.

గెజ్ ో సంఖా
4గెజ్ ోు
70. The 14th Finance Commission recommended Revenue Deficit Grant to the
tune of for a period of five years to Andhra Pradesh
22,113 crore

70.

14 ష ఆరిధప్ సంఘం 5 సం || కయోానికి ఆంధళి చళిదేశ్ మప్ు రవ్ెంమథా ోలట్ట సయింట్టము

గుఫయర్స్ చేగమ
ు ది .
22,113 కోట్ట
ు
71. The Central Government’s special assistance for the establishment of new
Capital in Andhra Pradesh in 2017-18 was to the tune of
2500 Crore
ఆంధళి చళిదశ్
ే ప్ు మథత్మ రయజధణని 2017 – 18 ఏరయపట్ట నిమిత్ే ం కేందళి చళిభిత్ేం

71.

యొప్ొ చళితేాప్ సహ్వయం
ర్ల. 2500 కోట్ట
ు
72. Special category States Status Sanctioned by the Central Government are
entitled for
All of the above

72.

కేందళి చళిభిత్ేం నంజూర్ల చేగమ
ు చళితాే ప్ షర్ి ం రయష్టయిాో గేిట్స్ వీట్టకి షరిేసే ుంది .
పెర షనినయి

73. Mention the proportion of sharing assets of erstwhile Andhra Pradesh
between the two newly formed States Telangana and Andhra pradesh as per
the Bifurcation Act 2014
58:42 percent ratio
విభజమ పట్ి ం 2014 చళికయర్ం మథత్మంసయ ఏరయపట్ట చేయబడిమ తెోంసయా నరియి

73.

ఆంధళి చళిదశ్
ే రయష్టయిాో నదా ఏ నిష్టపతిే మందు చూర్ే ఆంధళి చళిదేశ్ ఆసుేో చంపుాీ నిర్ేహింపబనలత్ ంది
58:42 శయత్ం నిష్టపతిే
74. Indentify the actual date of formation of a separate High Court for the new
Andhra Pradesh is
1st January 2019

మషా ఆంధళి చళిదశ్
ే మందు చళితాే ప్ హై కోర్లిము డెంోకొలిపమ తేదని
ి గిరిేంపుని

74.

1 జమషరి, 2019
75. The only state in the country to achieve double digit growth in the
year 2015-16is
Andhra Pradesh
75.
.

భ ర్త్ దేశం మందు 2015 – 16 సం || ోల దిేసంఖా (Double digit ) షృదిిని సయధించిమ ఏకైప్ రయష్టి ంా
ఆంధళి చళిదశ్
ే

26. Purchasing Managers’ Index (PMI) is an indicator of economic health of
Manufacturing sector
76. చరేచజింగ్ మేడజ
ే ర్స ఇండెక్స (PMI) ఏ ర్ంగం ఆరిధప్ ఆరోసయానిన సథచిసుేంది?

నాాముఫయాప్చరింగ్ ర్ంగం
77. Mixed Recall Period and Uniform Recall Period are calculated for the
measurement of
Incidence of poverty
77. మిశిన రీకయల్ కయోం నరియి ఏప్ రీతి రీకయల్ కయోం ఏది కొోపుట్ప్ు గాించబనలత్ ంది?
పేదరిప్ భ ర్ం
78. Maximum Indian exports went to (2018)
European Union
78. 2018 సం|| మందు గరిష్టింసయ భ ర్త్ దేశం ఎగినత్ ోు చంచబడిమ దేశం?
యూరోపుయన్ యూనియన్
79.India ranks 142 in terms of GDP per capita as per nominal estimates (2018) but
ranks 119 as per
Purchasing power parity
79. 2018 సం|| డణన నాత్ళి అంపడణో చళికయర్ం, త్ోసరి జిడిపు (GDP) మందు ఇండియా సయూమం 142
కయని ఇది 119 సయ పేరకొమబడిమది.
కొముసోోు శకిే సనామత్ేం
80. What is the tool used to monitor progress against poverty globally
World Poverty Clock
80. విశే వ్యాచే ంసయ త్సిించిమ పేదరికయనిన, చురోగతిని కొోుపుట్ప్ు ఉచయోసించే సయధమం
చళిచంప పేదరిప్ గడియార్ం
81. Bottom- up approach used by NITI Aayog is actually a strategy used in
Information processing
81. వ్యసే వ్యనికి న్సతీ ఆయోగ్ ఉచయోసించే బ ట్మ్ అప్ (bottom-up) విధణమని వీని యందు
అముసరించే షూాహం:
సనాచణర్ చళికియ
82. Co-operative federalism as a principle of NITI Aayog is also called
Marble-cake federalism
82. న్సతీ ఆయోగ్ సహకయర్ సనాఖాావ్యద సథత్ళిం ఈ విధoసయ పుోుషబనలత్ ంది.
నార్భల్-కేక్ ఫెనర్లిజమ్
83. Subtracting interest payments from fiscal deficit gives us

Primary deficit
83. కోశ లోటు నండి వడ్డీ చెల్లంపులు తీసివేయగా లభ్ామయ్యాది

పా
ర ధమిక లోటు

84. GDI and GEM indicate:
Inequalities in gender

84. జి.డి.ఐ (G.D.I) మరియు జి.ఇ.ఎమ్ (GEM) సూచంచునది:
జండర్ అసమానతలు
85. Poverty of India: Papers and Statistics’ is a book written by
DadabhaiNaoroji
85. “పయషరీి ఆఫ్ ఇండియా, పేచర్స అండ్ సయిట్టగి క్
ు స” (Poverty of India: Papers and Statistics) గింధ
ర్పయత్
ధణదణబ య్ డౌరోజీ
86. ‘Promoting Strong and Inclusive Growth’ is a book published by
OECD
86. “చళిమోట్టంగ్ సయిాంగ్ అండ్ ఇన్-ప్ూ
ు జివ్ సోిత్” ‘Promoting Strong and Inclusive Growth’ గింధం వీరిచే
చళిపురించబడిమది:
ఒ.ఇ.గు.డి (OECD)
82. “Faster, sustainable and more inclusive growth “is the maintheme of
XII Five Year Plan
87.

“వ్ేగషంత్మమ
ై , కొమసయసింపగో నరియి అధిప్ సమిమరత్ షృదిి” చళిధణమ అంశంసయ ప్ోది:
చడెంనoనష చంప షరయవ చళిాణరప్

88. Which Indian leader has initiated the idea of Planning Commission during British
period?
Netaji Bose
88. బిళిట్టష్ వ్యరి కయోనందు చళిాణరకయ సంఘం భ షమము ఏర్పరిచిమ భ ర్తీయ డణయప్ునల ఎషర్ల?
డేతణజీ సుబ ష్ పందళి బో స్
89. PMJDY aims at

Financial inclusion
89. పు.ఎమ్.జ.డి.వ్ెంర (PMJDY)
విత్ే సమిమరయం (financial inclusion)
90. Lead Bank Scheme is an initiative under
Bank Nationalisation
90. ల్లడ్ బ ాంక్ చధప్ం ఏరయపట్ట:
బ ాంప్ు జాతీయప్ర్ా
91. MODVAT is a
Tax reform
91. సషరింప బడిమ ప్ోచబడిమ చమున (MODVAT) ఒప్
చమున సంసొర్ా
92. Promoting venture capital comes under
Entrepreneur development
92. వ్ెంంపర్ నూో ధమం (venture capital) చురోగతి అముమది:
ఉదామిత్ేo అభిషృదిి

93. Match the following
1. Tax administration reforms

A) O. Goswamy

2. Disinvestment of shares in public sector

B) Abid Ali

3. Committee on small scale industries

C) Rangarajan

4. Industrial sickness

D) P. Shome

1---D ; 2---C ; 3---B ; 4---A
93. జత్ చర్పుని:
1. చమున చరిపయోడణ సంసొర్ాోు

A. ఓ. సోసయేమి

2. చళిభిత్ే ర్ంగం వ్యట్ ోోల పెట్ి టబనలో

B. అబిద్ అల్ల

ఉచసంహర్ా
3. చిమన త్ర్హ్వ చరిశినో ప్మిట్ీ

C. ర్ంగరయజన్

4. పయరిశయిమిప్ ర్లగమత్

D. పు. సో మ్ (P.Shome)

1---D ; 2---C ; 3---B ; 4---A
94. Before bifurcation, position of Andhra Pradesh among the most
states

industrialised

Fifth
94.

విభజమప్ు చూర్ేం అత్ాదిప్ పయరిశయిమిప్ రయష్టయిాోోల ఆంధళి చళిదశ్
ే సయూమం
ఐదష

95. What are the states in which farmers defied the government and
started cultivating Bt cotton and Btbrinjal?
Maharashtra and Haryana
95. ఎ రయష్టి న
ా ిోందు రైత్ ోు చళిభిత్ేనిము తిర్సొరించి (defied) బి.ట్ట. చళితిే నరియి బి.ట్ట. షంకయయము సయగి
చేయిట్ పయళిర్ంభించిడణర్ల?
నహ్వరయష్టి ా నరియి హరయాడణ
96.Consider the following statements:
1. BIS (Bureau of Indian Standards) mark is mandatory for cars
and tyres
2. AGMARK is issued by Food and Agricultural Organization (FAO)
Which of the above statements is / are correct?
1 only
96. కిింది వ్యకయాోము గననింపుని:
1. బి.ఐ.ఎస్ (BIS) (బూారో ఆఫ్ ఇండియన్ సయింనర్ు ) కయర్లు మరియు టైరల అధికారిక గురితంపు చహ్ీం
2. ఆహార మరియు వావసాయ సంసథ (FAO) అగ్ నార్ొ (AGMARK) ము జారీ చేసే ుంది
ఎగిష వ్యకయాోోల ఏది సరిపో నిది:
1 నాత్ళిమే
97. What transgenic crop is approved by GEAC and developed by Delhi University?
GM mustard
97. జి.ఇ.ఎ.గు (GEAC) చే ఆమోదం పొ ంది డిల్లు విశే విదణాోయం వ్యర్ల అభిషృదిి చేగమ
ు జముా నారిపడి చంట్
ఏది?
జి.ఎమ్.ఆవ్యోు
98. What is SwabhimaniShetkariSanghatana?
Farmers’ Union
98. సయేభినాని శేత్ొరి సంఘట్మ అమడేమి?

రైత్ ో సంఘం
99. Rourkela Steel Plant is established with which country’s collaboration?
Germany
99. ర్ూరొోా ఉప్ుొ ప్రయమసయర్ం ఏ దేశ సహకయర్ంతో సయూపుంప బడిమది?
జర్మన్స
100. Minimum Support Price (MSP) is determined by
CACP
100. ప్న్సస నది త్ ధర్ము నిర్ణ యంపుమది:
గు.ఎ.గు.పు (CACP)
101. U5MR, expected years of quality-adjusted school and health environment are the
three components to measure
Human Capital Index
101. యి.5.ఎమ్.ఆర్. (U5MR), డణాాతణ సర్లిబ ట్ట పయఠశయో అంపడణ సం||ోు, నరియి ఆరోగా వ్యతణషర్ాం
ఈ నూనల భ సయోు వీట్ట ోెకిొంచు మందు ప్ోషు
నామష నూోధమ సథచీ
102. What is the rank of India in Corruption Perceptions Index (2018)?
78

102. అవిన్సతి అషసయహడణ సథచిప్ (2018) మందు భ ర్త్ దేశ సయూమం ఎంత్?
78
013. Register of “indigenous inhabitants” is proposed to be undertaken by one of the
following Indian states for its population
Nagaland

103. ఈ కిింది రయష్టయిాోోల ఒప్ రయష్టి ంా జడణభ గిరించి ‘సేదేశీ నివ్యసుో రజిసి ర్ు’ చళితిపయదించిమది:
డణసయోాండ్
104. What is the name of Cryptocurrency that Facebook is going tolaunch?
Libra
104. ఫేస్ బిక్ (Facebook) పేవ్
ళి ేశపెనే లమన “కిిపి ో ప్రన్సస” (Cryptocurrency) పేరమి
ే ట్ట?
లిబళి

105. Vision 2030 with 10 dimensions is proposed in
2019 Union Interim Budget
105. 2030 దరిిని (vision) 10 కొోత్ోతో చళితిపయదించబడిమది:
యూనియన్ నధాoత్ర్ బడెాట్ – 2019
106. During demonetisation, the following paradox could be noticed
Thrift paradox
106. దళిషా పోానాి త్సిించు (demonetisation) సనయం మందు దిగిష పేరకొమన వ్ెంరచరీత్ాం గననింప
బడిమది:
పొ దుచు వ్ెంచ
ర రీత్ాం
012. Which Commercial Bank has faced crisis due to “sweetheart funding “to
Videocon group?
ICICI
107.వీడియోకయన్ (Videocon) బృందణనికి గ్ేట్ హ్వర్ి (sweet heart) పేరట్
ి నిధుోు సనప్ూరిచమ కయర్ాంసయ
సంక్షోభం ఎదురకొమన వ్యాిజా బ ాంప్ు ఏది?
ఐ.గు.ఐ.గు.ఐ (ICICI)
108. Public announcement of a medium-term numerical mark for forecasted inflation
by RBI’s own assessment is called
Inflation targeting
108. రిజర్ే బ ాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్ేయ అంపడణో చళికయర్ం నిందసుేసయ సపష్టి ం చేయి దళివ్యోభా నధా కయలిప్
సంఖాా గిర్లే యొప్ొ చళిభిత్ే చళిప్ట్మ ఈ విధంసయ షాషహరింపబనలత్ ంది:
దళివ్యోభాo (Inflation targeting)
109. Money transactions with encryption techniques are used to transfer funds
operating independently without a Central Bank intervention
RTGS
109. కేందళి బ ాంప్ు జోప్ాం ోేప్ుండణ దళిషా షాషహ్వరయోము ఎన్ కిిచవన్ (encryption) చది త్ ో ముచయోసించి దళిషా
బదిల్ల సేత్ంత్ళిం సయ నిర్ేహింపుట్.
ఆర్.ట్ట.జి.ఎస్ (RTGS)
110. Which committee is related to financial inclusion?
Rangarajan
110. ఎ ప్మిట్ీ విత్ే సమేమళమంప్ు సంబoధించిమది:
ర్ంగరయజన్ (Rangarajan)

111. Which committee has recommended RRBs as part of multi-agency approach ?
M. Narasimham
111. ఏ ప్మిట్ీ పయళింతీయ సయిమీా బ ాంప్ుోము (RRB) బహుళ ఏజన్సస గుది ణంత్ంసయ గుఫయర్సు చేగుంది?
ఎమ్. మర్గుంహం
112. Lender of Last Resort is a function of
RBI
112. అంతిన ఋాదణత్ అముమది ఒప్ విధి:
ఆర్.బి.ఐ
113. FRBM Act aims to augment
Fiscal discipline
113. ఎఫ్.ఆర్.బి.ఎమ్. పట్ి ం ోక్ష్ాం షృదిధ చేయిట్:
కోశ ప్ినశిక్ష్ా
114. If a government has to borrow to make interest payments, it is called
Debt trap
114. ఒప్ వ్ేళ చళిభిత్ేం షడడు చెలిుంచుోప్ు ర్లాణోు గేప్రించిమ దణనిని ఈ విధంసయ షాషహరించెదర్ల
ర్లాణో షో
115. Prompt Corrective Action (PCA) is a regulatory action by Central Bank to check
Commercial banks against NPAs
115. కేందళి బ ాంప్ు త్క్ష్ామే చేచట్ేి ఒప్ ప్ినబదధ మైమ పర్ా (PCA)
ఎన్.పు.ఎ ోప్ు విర్లది ంసయ వ్యాిజా బ ాంప్ుో ఎనో
116. Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) is a standard metric to measure
Strength of balance sheets of banks
116.

కయపుట్ల్ ట్ట రిస్ొ వ్ెంయట్ెడ్ అగెట్స రేషుయో ఒప్ పయళినాాిప్ మట్టక్
ళి కొోత్
బ ాంప్ుో బ ోన్స ష్ట్స శకిే

117. Mohammed Younus is the pioneer of
Microfinance
117. నహమద్ యోమస్ ఒప్ నార్ి దర్ిప్ునల:
సథక్ష్మ విత్ే ం
118. What is the means of borrowing money by commercialbanksthrough repurchase
agreements (REPOs)?

Liquidity Adjustment Facility

118. వ్యాిజా బ ాంప్ుో అసిిమంట్ట
ు తిరిసి కొముసోోు ఆధణర్ంసయ దళిషాం ర్లాణోు గ్ేప్రింపుట్ప్ు గో సయధమం ఏది?
దళిషాత్ే సర్లధబ ట్ట సౌప్ర్ాం
119. L1, L2 and L3 are called
Liquidity aggregates
119. ఎల్ – 1; ఎల్ – 2; నరియి ఎల్- 3 ఈ విధంసయ షాషహరించబనలము:
దళిషాత్ే మొత్ే ం
120. One of the following is a non-economic factor in economic development
Corruption
120. ఈ కిింది వ్యట్ట యందు ఆరిధకయభిషృదిి మందలి ఆరిధకేత్ర్ అంశం:
పెరవి ఏదీ కయదు
121. ArvindSubramanyam, a former CEA of the government has made the following
observation about GDP data in India
Select few indicators and GDP growth have flipped post 2011
121. భ ర్త్ దేశ జి.డి.పు దతణేంశం గననించిమ, అర్వింద్ సుబళినాాం, చళిభిత్ే నాజీ గు.ఇ.ఎ. ఈ కిింది విధంసయ
పేరకొడణనర్ల
కొనిన సథచిప్ోము ఎంపుప్ నరియి జి.డి.పు షృదిి 2011 అమంత్ర్ కయోానికి త్సిిమది
122. What are blue-box subsidies?
Production limiting subsidies that distort trade
077. ‘బూ
ు -బ క్స’ సబిసడడోు అమడేమి?
ఉత్పతిే చరిమిత్ం చేగు వ్యాపయర్ంము ప్ుదించే సబిసడడోు
123. As per the Economic Survey, 4-7-2019, the new guiding principle aimed at making
people and firms to repay debts
Pious obligation
123. ఆరిధప్ సరేే 4-7-2019, చళికయర్ంసయ, చళిజోప్ు నరియి సంసూ ోప్ు ర్లాణోు తిరిసి చెలిుంచుప్ు నార్ి దరిి సథత్ళి
ోక్ష్ాం
చవిత్ళిమమ
ై బ ధాత్
124. Phyto sanitary condition is a
Non-tariff barrier

124. ఫెరట్ ో సంబoధిత్ నిబంధమ ఒప్
డణన్- ట్ రిఫత్
ే ర్ అషరోధణోు
125. Floating exchange rate has the following outcome
Encourages arbitrage
125. నారే నార్ప్ం రేట్ట ఈ దిగిష ఫలిత్o ఏర్పర్పుము:
నధాషరిేతణేనిన పో ళి త్సహిసే ుంది
126. TRIPS of WTO is related to
Intellectual property
126. చళిచంప వ్యాపయర్ సంసూ యొప్ొ ట్టప్
ళి స సంబoదిత్o:
మేధణ సంచద
127. International trade in which imported goods are re-exported with or without any
processing or packaging is called
Entrepot trade
127. అంత్రయాతీయ వ్యాపయర్ం మందు దిగినతెమ
ర షసుేషుోు ఏ విధమమ
ై చళికియ అమంత్ర్ం ోేదణ పయాకేజీ ోేప్ుండణ
తిరిసి ఎగినత్ ోెరమ వ్యట్టని ఈ విధoసయ అంట్ ర్ల:
ఎంట్ర్ పయట్ వ్యాపయర్ం
078. The ratio of a country’s nominal GNP to its real GNP expressed as a percentage is
called
GNP deflator
128. ఒప్ దేశ డణన నాతణళి సథ
ూ ో జాతీయోత్పతిే , దణని వ్యసే విప్ సథ
ూ ో జాతీయోత్పతిే కి గో అముపయత్ంసయ విషరించిమ
శయత్ంము ఈ విధంసయ షాషహరిసే యర్ల.
జి.ఎన్.పు. డిఫ్ట్ర్
ేు
129. Seignorage is a
Profit made by central bank by issuing notes
129. గ్సోనరేజ్ (Seignorage) ఒప్:
కేందళి బ ాంప్ు డోట్ు జారీ షోమ ఆరిాంచిమ ోాభం
130. On April 1, 2019, Vijaya Bank and Dena Bank merged with which of the following
banks?
Bank of Baroda
130. విజయా బ ాంక్ నరియి దేడణ బ ాంప్ు 1 ఏపుళిల్, 2019 మ ఏ బ ాంప్ు మందు విల్లమ నయమవి:

బ ాంక్ ఆఫ్ బరోడణ
131. What is called free float market-weighted stock market index of top thirty
companies, listed on Bombay’s Stock Exchange?
SENSEX
131. బ ంబే సయిక్ ఎకేసఛంజి జాబితణ మందు ప్ళి ఫ్ోు ట్ నారొట్ – వ్ెంయట్ెడ్ సయిక్ నారొట్ ోల ఆధిప్ాత్ ప్లిసిమ నిపెపర
ప్ంపెన్సో సథచీన్స ఏనంట్ ర్ల?
గెడెంసక్స
132. During 2019 season, shrimp exports from AP suffered due to
Decrease in price
132.

2019 సం|| ఋత్ షు మందు ఆంధళి చళిదశ్
ే రకయాో ఎగినత్ ోప్ు విఘాత్ం ఈ కయర్ాంసయ ప్లిి ంది:
ధర్ోల త్గిిదో

133. Which product in Amaravati region is seeking to be registered as one of the
geographical indications from AP?
Mangalagirisaree
133. అనరయషతి పయళింత్నందలి ఏ ఉత్పతిే ఆంధళి చళిదశ్
ే ముండి భౌసోరప్ నిరేధశిత్ంసయ మమోదు కయముమనది :
నంగళసిరి చీర్
134. From central generating power stations, allocation of power to Andhra Pradesh
and Telangana is based on the ratio of
Average of actual energy consumption in AP and Telangana
134. ఆంధళి చళిదేశ్ నరియి తెోంసయా కేందళి విదుాత్ ఉత్పతిే కేందణళిో ముండి విదుాత్ కేట్ యంచుో నిష్టపతిే ఆధణర్ం.
ఆంధళి చళిదశ్
ే నరియి తెోంసయా వ్యసే షంసయ వినియోసించిమ సగట్ట శకిే.
035. In which year was ‘Arogyasree’ started in A.P?
2007
135. ఆంధళి చళిదేశ్ మందు ఏ సంషత్సర్ని ోల ‘ ఆరోగాశీి‘ పయళిర్ంభించ బడిమది ?
2007
136. Agri Export Zone for which product was proposed in Guntur
Redchillies
136. ఏ ఉత్పతిే కి షాషసయయ ఎగినతి నంనోం (Agriexportzone) గింట్యర్ల మందు
చళితి పయదించ బడిమది.
ఎంనల మిరిచ
137. What direct flight from Vijayawada to Singapore was cancelled recently?

IndiGo
137. ఇట్ీషో విజయవ్యన ముండి గుంగచూర్ ప్ు ర్ది యమ వినామయామం?
ఇండిసో (IndiGo)
138. A new trend in urban housing in real estate business in AP is called
Villaments
138. ఆంధళి చళిదేశ్ చట్ి ా ఇళు రియల్ ఎగేిట్ వ్యాపయర్ మథత్మ పో ప్నోము ఈ విధంసయ పేరకొంట్ ర్ల .
విోాుమంట్స (Villaments)
139. Engineering colleges in recent times are offering which subject combining
Robotics, Electronics and Product Engineering?
Mechatronics
139. ఇంజన్సరింగ్ ప్ళాశయోోు చళిసే ుత్ం రోబో ట్టక్స (Robotics), ఎోకయిానిక్స (electronics) నరియి షసుే
ఇంజన్సరింగ్ అందిసే ుమనవి ఏ విష్టయ శయసే ంై వ్యట్టని జత్చర్పుపుమనది?
మప్ట్ళి నిక్స
140. Contribution of industry to SGDP in AP (2017-18) is
22%
140. 2017– 2018 సంషత్సర్నిోల ఆంధళి చళిదేశ్ ఎస్.జి.డి.పు. (రయష్ియ
ా
సథ
ూ ో ఉత్పతిే ) మందు చరిశన
ి ో వ్యట్
_____
22%
141. Comprehensive Finance Management System (CFMS) is said to have
Adversely affected autonomy of civic bodies
141. సవిసే ర్మైమ విత్ే నిర్ేహా చదధ తి (CFMS) దీనిని ప్లిసి ఉంట్టంది
గువిక్ బ డిస్, అట్ మమి చళితిప్ూోంసయ చళిభ విత్ం అగిట్
142. Malware that affected AP and Telangana power utilities is known as
Ransomware
142. ఆంధళి చళిదేశ్ నరియి తెోంసయా శకిే ఉచయోసయోు చళిభ విత్ం సయవించిమ నాల్ వ్ేర్
గిరిేంచు ఈ విధంసయ ఉంట్టంది.
రయమసమ్ వ్ేర్
143. In which financial institutions , ‘shadow lender crisis’ everted ?
NBFCs
143. ఏ ఆరిధప్ సంసూ ోందు “ష్టయడయ ోెంనర్ సంక్షోభం” తిరిసి ఏర్పడిమది

ఎన్.బి.ఎఫ్.గు. ోు
144. Peer to peer lending (P2P) implies lending money

To individuals through online services
144. ప్ర్ తో ప్ర్ ోెండింగ్ షరిేంచు దళిషా ఋాణోప్ు
ఆన్ ోెరన్ గేషో దణేరయ షాప్ుేోప్ు
145. February 2019 AP budget is called
Vote-on-account-budget
145. ఫుబష
ళి రి 2019 ఆంధళి చళిదేశ్ బడెాట్ ఈ విధంసయ షాషహరించ బనలత్ ంది.
వ్యట్ – ఆన్ – అక ంట్ - బడెాట్
146. Contribution of agriculture to GDP rose from 23 % to ---------after bifurcation in
Andhra Pradesh by 2017-18
34.4 %
146. ఆంధళి చళిదో
ే ల రయష్టి ా విభజమ త్దుచరి సథ
ూ ో జాతీయోత్పతిే (GDP) మందు షాషసయయం వ్యట్ 23% ముండి
2017 – 18 డణట్టకి _____ పెరిసమ
ి ది.
34.4 %

147. For what specific purpose, state governments are allowed to borrow from overseas
bilateral lending agencies since 2017?
Infrastructure
147. ఏ నిరేిశిత్ ఉదేిశాంమప్ు రయష్టి ా చభితణేోు విదేశీ దెరేపయక్షిప్ ఋా ఏజన్ససో ముండి ఋాం గ్ేప్రింపుట్ప్ు 2017
సం|| ముండి అమునతించ బడిమది.
అషసయూచమ

148. AP rank in GSDP in India in 2018
VII
148. 2018 సం|| మందు భ ర్త్ దేశ జి.ఎస్.డి.పు. మందు ఆంధళి చళిదేశ్ సయూమం
VII
149. Share of labour force in agriculture sector in AP
55 %
149. ఆంధళి చళిదశ్
ే షాషసయయ ర్ంగం మందలి శయిమిప్ వ్యట్

55 %
150. Which state in India has the highest SGDP?
Maharashtra
150. భ ర్త్ దేశం మందు ఏ రయష్టి o
ా అత్ాధిప్ ఎస్.జి.డి.పు (SGDP) ని ప్లిి ఉంది ?
నహ్వరయష్టి ా

