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              GENERAL MENTAL ABILITY AND REASONING 

 

 
1.20 వ్యకు ఖల ప్రధాన సాంకయల సాంకయ ఎాంత్? 
A.6   B.7   C.8    D.9     
2.8 యొఔక మొదటి 15 గునిజాల మొత్తాం ఎాంత్? 
A.920    B.940   C.960   D.980   
3.క్రాంద వానిలో 11 చే నిశ్శేష్ాం గా భాగాంచఫడే సాంకయ ఎాంత్? 
A.87524398          B.45678940   
C.93455120           D.54857266 
4.ఔ వ్యకిత త్న ఆదామాం లో 1/5 వ్ వ్ాంతు స్కకటర్ కు, 3/5 వ్ 
వ్ాంతు ఫటటలకు, కర్లు పెటిటన త్ర్లవాత్ 100 రూపామలు 
మిగలుుకుాంటాడు. అయితే అత్ని మొత్తాం ఆదామాం ఎాంత్? 
A.300    B.400     C.500    D.600  
5.రాండు సహా ప్రధాన సాంకయల లఫదాం 117 అయిన వాటి ఔ.సా.గు  
ఎాంత్ ? 
A.11 1   B.115   C.117    D.120    6. 
6.ఔ పాల మిశ్రభాం లో పాలు,నీర్ల నిష్పత్తత 4:3, ఆ మిశ్రమానికి 
5 లీటయు నీటిని ఔలిపితే వాటి నిష్పత్తత 4:5 అవుతుాంద. అయితే 
ఇచిున మిశ్రభాం లో పాలు రిమాణాం ఎనిన లీటర్లు? 
A.10   B.20  C.30   D.35   
7.గుడ్ు ధయలో 20% త్ఖగడ్ాం వ్లన ఔ వ్యక్టత 40 రూపామలకు 
20 గుడ్ును అధిఔాంగా పాందాడు. ధయ త్గగన త్ర్లవాత్ ఔ 
గుడుు ధయ ఎాంత్?(రూపామలలో) 
A.1.20  B.1.10   C.0.50    D.0.40  
8.10 భాంద భనుషులు ఔ గోడ్ ను ఔటటడానికి 8 రోజులు 
డుతుాంద. అదే గోడ్ను 12 ఖాంటలలో ఔట్టటటకు ఎాంత్ భాంద 
భనుషులు కవాలి? 
A.150     B.160    C.170    D.180  
9.A,B ల వేగాల నిష్పత్తత 3:4 కవ్టాం వ్లన B ఔాంటే A 30 
నిమిష్ణలు నెభమదగా ఖమాయనిన చేయతాడు. అయితే ఖభయసాానాం 
చేయటానికి A కి ట్టట కలాం ఎాంత్?(ఖాంటలలో) 
A.2   B.3    C.4   D.5  
  10.బార్ల వ్డ్డు రేట్ట ప్రకయాం కాంత్ మొత్తాం 20 సాంవ్త్సరాలలో 
3 రట్టు అయినా అాంతే వ్డ్డు రేట్ట తో అదే మొత్తాం రటిటాంపు 
అగుటకు ట్టట కలాం ఎాంత్?(సాంవ్త్సరాలలో) 
A.5    B.7     C.8   D.10   
 
 

 
 
11.ఎనిమిద మామిడి ళ్ళు ను 100 రూపామలకు కని 60% 
లాబాం పాందాలాంటే 100 రూపామలకు ఎనిన మామిడి ళ్ును 
అమామలి? 
A.4              B.5            C.6          D.7      
12.QPRS:TUWV :: JIKL:_____ 
A.RDCP  B. JLMN    C. MNPO   D.PMQS   
13.27:72 :: 36:____ 
A.43    B.63   C.73     D.83  
14.23,6,34,12,36,18,45,20,64, ____ 
A.22     B.24    C.26    D.28 
15.256 అనగా RED COLOUR PEN, 589 అనగా GREEN 
COLOUR PENCIL, 245 అనగా WHITE COLOUR PEN అయినా 
RED ను స్కచిాంచే దాం ఏద? 
A.2    B.5   C.6   D.9 
16. భాయత్దేశాం:రాష్ట్రత్త :: ఆాంధ్రప్రదేశ్:_____ 
A.ముకయభాంత్రి  B.ప్రధానభాంత్రి   C.ఖవ్యనర్   D.ప్రధాన 
నాయమమూరిత   
17.డ్వ్:నీర్ల :: ____:గాలి  
A.స్టటభర్   B.రైలు   C.ఫస్టస     D.విమానాం   
18. ఆఔలి అాంటే దాహాం, దాహాం అాంటే ఈయ్య, ఈయ్య అాంటే 
ప్రేభ, ప్రేభ అాంటే అస్కమ అయితే నీర్ల దేనిని తీర్లస్టతాంద? 
A.ఆఔలి   B.దాహాం   C.ఈయ్య    D.ప్రేభ   
19. క్రాంద వానిలో భిననమైనద ఏద? 
A.గుాండె   B.ఊపిరిత్తతుతలు   C.మూత్రపిాండాలు  D.ఔళ్ళు  
20.ఔ వ్యక్టత త్న ప్రఔకనునన త్రీ న ని ఇలా రిచమాం చేసాడు. 
“ఈమె నా బాయయ యొఔక త్లిు కి కేఔ విమయపురాలు”. అయితే 
ఆ వ్యక్టత కి ఆ త్రీ న ఏభవుతుాంద? 
A. నామనభమ   B.త్లిు   C.చినన అత్త  D.చెల్లులు    
 

ANSWERS 
          1.C, 2.C, .3.C, .4.C, .5.C, 6.A, 7.D, 8.B,  
            9.A, 10.D, 11.B, 12.C, 13.B, 14.B, 15.C,  
                     16.C, 17.D, 18.C, 19.A, 20.B 
 

ప్రాక్టటస్  పేర్ 
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                             COMPREHENSION 

 
 

Scientist Henry Mosley was born in a reputed family on November 23,1887. His father a 

professor of anatomy at the university of Oxford, had an untimely death in 1891. However, his 

mother had sufficient income from family estates two keep her three children in school and to allow 

young henry to build and equip a simple private laboratory. Thus, as a boy he was most familier with 

a variety of neibourhood birds and birds nets. He also would search for pre historic artefacts with his 

sister of his mother on his week ends and holiday vacation on occasion, Henry found a beautiful 

arrow – head on a visit to the Shetland islands. His pride in this find was so great that he had to show 

it to two of his friends, Julian Huxley and Charles Darwin. All the three boys were approximately the 

same age and were grand children of three famous scientists.  

 Henry spent five years at eton, after which he entered trinity college, Oxford, with a 

scholarship in natural science. Before he graduated with honours in natural science, he was already 

dreaming of a career in pure science. He was greatly inspired to do research by scientist Rootherford, 

whom he met at Manchester.  

 

1.Why did henry set up his laboratory? 

A. His mother had sufffient money  

B.Not given in the passage 

C.To spent his week ends and holidays  

D.To carry out research under scientist 

Rutherford. 

E.None of these 

2.Why did Henry decide to make a career 

in science? 

A.He was goven a scholarship  

B.His father was a scientist  

C.Rutherford advised him accordingly  

D.To fulfill his fathers dream  

E. Not given in the passage  

3.Which of the following statements is  
not true in the context of the passage? 

A.Henrys mother and sister were 

interested in pre historical articals  

B.The financial position of Henrys family 

was quiet comfortable  

C.Henry has collected rare birds and bird 

nests  

D. Hnery got a scholarship even before he 

graduated from his college  

E. Henry wanted to do research after he 

met Rutherford 

4.Which of the following seems to be the 

probable reason for Henrys developing 

friendship with Julien and Charles? 

A. They were contemporaries and came 

from respectable families. 

B. He wanted to become a scientist with 

their help. 

C. They were interested in setting up a 

private laboratory  

D. They were impressed by Henrys 

immence knowledge  

E. None of these  

5. Where did Henry finished his college 

education? 

A. Eton      B. Shetland    

C. Oxford     D.Manchester   

E.None of these  

 

 

ANSWERS 

1.E, 2.C, 3.E, 4.A, 5.C 

 

 

 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 
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                                     GENERAL ENGLISH 
 

 

 
1. She looks sad. 
a)Verb     b) adjective    c) adverb   d) noun 
 
 2. I heard a noise from the inside. 
Verb     b) preposition    c) adverb   d) noun 
 
3.    He spoke for nearly one hour. 
a)preposition      b) adjective     
c) adverb     d) conjunction 
 
4.     He lay on the bed. 
a)Verb     b) adjective    c) adverb   d) noun 
 
5.   Cleanliness is next to godliness. 
       Verb     b) adjective    c) adverb   d) noun 
 
6.   One must love one’s country. 
        Verb     b) pronoun    c) adverb   d) preposition 
 
7.   She withdrew from election. 
    verb     b) adjective    c) noun  d) adverb 
 
8.   The tide can lift heavy ships. 
       a) verb  b) adjective c) noun  d) adverb 
 
9.   He…….not oppose me. 
       a) dare  b) dares  c) did dare  d) was dare 
 
10. One by one all my friends……..gone. 
       a) have  b) is  c) has  d) have been 
 
11. You or Ram…….responsible for it. 
       a) are  b) were c) is   d) have been 
 
12.He and I…….done our best to help him. 
a) has  b) have been c) have  d)has been 
 
13.His teeth…….dirty. 
a) are b) is c) has  d) have 
 
 
 
 
 

 
14.  She ……..a student now. 
a) has been b) have been c) is  d) was 
 
15.  He…….here yesterday. 
a) came b) is coming c) comes  d) has come 
 
16.  It……..since 8 o’clock. 
a) is raining    b) rains  
c)has been raining   d) had been raining 
 
17.  I………a student now. 
       a) am   b)  is  c) was   d) have been 
 
18.   You and He ……..well known in this town. 
       a) is b) are c) was  d) have been 
 
19.    It is time you………doing things. 
       a) begin b) begins c) began  d) had been 
 
20.   I have finished the work. 
      a) The work has been finished by me. 
      b) The work have been finished by me. 
      c) the work is finished by me. 
      d)The work was finished by me. 

 

                           ANSWER 

       1.b,  2.d,  3.c,  4.a,  5.d,  6.b,  7.a,               

       8.a, 9.a, 10.a,  11.c, 12.c,  13.a,               

      14.c, 15.a,16.c, 17.a, 18.b, 19.c, 20.a  

 

 

 

 

 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 
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                                             BASIC COMPUTER KNOWLEDGE 

 
 
1.LAN(Local Area Network) లో మాత్రమే ఉయోగాంచేద 
ఏద?  
A.గేట్ వే    B. మోడెమ్   C. NIC   D. రూటర్  
 2.ఔాంప్యయటర్ అని కేవ్లాం సాంట్రల్ ప్రాససాంగ్ యూనిట్ (CPU) 
భరియు క్రాంద దేనిని ఔలిపి పిలుసాతర్ల? 
A.ఇనుపట్ రిఔరాలు    B. ఎఔసటయనల్ మెమొరీ    
C. అవుట్ పుట్ డివైజ్   D. ఇాంటయనల్ మెమొరీ    
3.క్రాంద వానిలో స్టటరేజ్ రిఔయాం కనిద ఏద? 
హార్ు డిస్క    B. ఫ్లుపీ డిస్క   C. సడి డ్రైవ్   D. ప్రాంటర్  
 4.క్రాంద వానిలో సఔాండ్రీ మెమొరీ డివైజ్ ఏద? 
A.CPU     B. ALU    C. ఫ్లుపీ డిస్క   D.మౌస్  
5.మానవులను హోమోసపిమన్ అని పిలుసాతర్ల. అయితే సలికో 
సపిమన్ అని వేటిని పిలుసాతర్ల?  
A.మోనిటర్   B. హార్ు వేర్   C. రోబోట్   D. ఔాంప్యయటర్   
6.టెలీ ఔమూయనికేష్న్ లైన్స దాారా సమాచాయ ప్రసాయాం నకు 
ఉయోఖడే రిఔరాలు ఏవి? 
A.డ్రైవ్స     B. బేస్   C. మోడెమ్స    D. పాుట్ ఫ్లర్మ్       
7.డేటా ను ఇనఫరేమష్న్ గా మారిపడి చేయుటకు ఉయోఖడే 
ఎలకానిక్ రిఔయాం ఏద? 
A.ప్రాససర్   B. ఔాంప్యయటర్   C. కేస్    D. ఇనుపట్ డివైజ్  
8.క్రాంద వానిలో ఏ రిఔయాం ఔయసర్ చలనాలకు 
ఉయోగాంచవ్చ్చు? 
A.లైట్ పెన్    B. ట్రాక్ బాల్    C. జాయ్ సటక్  D. పాుటర్  
9.అవుట్ పుట్ డివైజ్ రిఔరాలు దేనికి ఉయోఖడ్తాయి? 
A.డేటా ాంపుట     B. సమాచాయ నిలా    
C. సాకన్ డేటా     
D. సమాచాయాం చూడ్టానికి భరియు ప్రాంట్ చేమటానికి  
10.డ్రాయిాంగ్ లు, ప్రాంటెడ్ టెక్ట్ లేదా బొభమలను డిజిటల్ రూాం 
లోనికి మారేు లైట్ సనిసటివ్ రిఔయాం ఏద? 
A.క్ట బోర్ు    B. మౌస్    C. స్కకనర్    D. OMR   
11.క్రాంద వానిలో ఇనుపట్ డివైజ్ కనిద ఏద? 
A.మౌస్    B. క్ట బోర్ు   C. లైట్ పెన్   D. స్టపఔర్   

 12.ప్రత్త వెబ్ పేజీ కి క్రాంద పేర్లతొ పిలిచే ఔ ప్రతేయఔమైన అడ్రస్ 
ఉాంట్టాంద? 
A.URL   B. ARL    C. RUL   D. LUR    
13.ఔ ప్రతేయఔ విష్యానికి సాంఫాందాంచిన వ్ర్లస వెబ్ పేజీలను 
ఏభని పిలుసాతర్ల? 
A.వెబ్ సైట్   B. వెబ్ హోాం  C.వెబ్ గ్రూప్   D. URL   
14.కే యకనికి లేదా విష్యానికి సాంఫాందాంచిన మెస్కజ్ లను 
గుర్లతాంచ్చటకు ఏ ఫీచర్ ను ఉయోగసాతర్ల? 
A.బాుక్    B. వెకేష్న్    C. ఫల్క   D.ఫ్లుగ్  
15.ఔ ఈ-మెయిల్ అడ్రెస్ abc@dfg.edu లో abc ని ఏభని 
పిలుసాతర్ల? 
A.పాస్ వ్ర్ు    B. సయార్ నేమ్    
C. యూజర్ నేమ్   D. ఔుయిాంట్ ఔాంప్యయటర్   
 16.క్రాంద వానిలో ఏద అత్యాంత్ ప్రముకమైన డొమైన్ కదు? 
A..com   B.mil   C.army   D.org    
17.MS Excel లో టైటిల్ బార్ కు దగువ్న ఏద ఉాంట్టాంద? 
A.టెక్స్ ఏరియా     B. మెనూ బార్    
C. సాటాండ్ర్ు టూల్ బార్    D. స్క్కోల్ బార్   
 18.మైక్రోసాఫ్టట వ్ర్ు అనేద క్రాంద వానిలో ఏమిటి? 
A.ఆరేటిాంగ్ ససటాం    B. ప్రాససాంగ్ డివైజ్    
C. అపిుకేష్న్ సాఫ్టట వేర్    D. ఇనుపట్ డివైజ్    
19.MS వ్ర్ు లో సపలిుాంగ్ లను సరి చూచ్చటకు దేనిని 
ఉయోగసాతర్ల? 
A.సపలుర్   B. సపల్ చెక్   C. అవుట్ లుక్ ఎక్స ప్రెస్   D. పై అనీన  
20.ఎక్ససల్ లోని వ్ర్క బుక్ లో ప్రత్త షీట్ ఏ విధాంగా తెలిమజేమ 
ఫడుతుాంద? 
A.టాయబ్                B. డౌన్ పాయిాంటిాంగ్ ఏరో   
C.ఫ్లుటిాంగ్ పాయిాంట్ ఏరో  D. మాయకర్    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ANSWERS 
1.C, 2.D, 3.D, 4.C, 5.D, 6.C, 7.A, 8.9.D, 10.C, 

11.D, 12.A, 13.A, 14.D, 15.C, 16.C, 17.D, 

18.C, 19.B, 20.A 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

mailto:abc@dfg.edu
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                                        CURRENT AFFARIS  

1.సామాజిఔ మార్లప ని సాధిాంచ్చటకు కేాంద్ర ఆరిదఔ సరేా 2018 – 
19 ఏ విధమైన కయయచయణ లను ప్రత్తపాదాంచిాంద?  

A. బేట్ట ఫచావో బేట్ట డావో నుాంచి BADLAV (బేట్ట ఆప్ క్ట 
ధన్ లక్షి ఓర్ విజయ్ లక్షి) 

B. సాచ్ భాయత్ నుాంచి స్టాందర్ భాయత్  
C. LPG సబ్ససడ్డ యొఔక Give it up నుాంచి “Think about 

the subsidy” 
D. పై అనీన  

2.దేశ వాయతాం గా ఉనన ఎాంత్శాత్ాం కుట్టాంబాలు టాయిల్లట్ 
సదుపామాం ఔలిగ ఉనానయని కేాంద్ర ఆరిదఔ సరేా తెలిమజేసాంద?  

A. 91.2   B. 92. 1 C. 93.1  D. 94.2  
3.2021-31 భధయ కలాంలో దేశాంలో నిచేస్క ప్రజల సాంకయ 
సాంవ్త్సరానికి ఎాంత్ పెర్లగుదల ఉాంట్టాందని ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన 
కేాంద్ర ఆరిదఔ సరేా పేర్కాంట్టననద?  

A.  9.7 మిలిమనుు     B. 8.7 మిలిమనుు    
C. 7.7 మిలిమనుు    D. 9.1 మిలిమనుు   

4.పునర్లతాపదఔ ఇాందన ఉత్పత్తత లో బాయత్దేశాం ప్రాంచాంలో ఎననవ్ 
సాానాం లో ఉాందని ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన కేాంద్ర ఆరిదఔ సరేా 
తెలిమజేస్టతననద?  

A. 2           B. 3           C. 4                  D. 5  
5.2018 డిసాంఫర్ నాటికి భాయత్దేశ ఋణ భాయాం ఎనిన బ్సలిమన్ 
డాలర్లుగా ఉననద? 

A. 450.5    B. 510. 2    C. 521.1   D. 545.3   
6.వ్యల్ు బాయాంకు డూయిాంగ్ బ్సజినెస్ రిపోర్ట 2019 ప్రకయాం 2018 
సాంవ్త్సయాం లో ప్రాంచాంలోని 190 దేశాలలో భాయత్దేశాం ఎననవ్ 
సాానానికి చేరిాంద?  A. 75   B. 76  C. 77  D. 78  
7.2019 నాటికి  భాయత్దేశాం లో సాాపిత్ విధ్యయత్ సాభయదయాం ఎనిన 
మెగావాటు కు చేరిాందని ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన ఆరిదఔ సరేా 
తెలిపిాంద?  

A. 2,53,200   B. 3,56,100  C. 3,40,150   D. 3,82,100   
8.భాయత్దేశాం లోని వ్చిున నిఔయ విదేశీ పెట్టటఫడులు 2018-19 లో 
ఎాంత్ శాత్ాం పెరిగాయి?  

A 14.2 %    B. 12.3 % C. 13.2%   D. 11.2 %  
9.2018 – 19 ఆరిదఔ సాంవ్త్సయాంలో ఆహాయ ధానాయల ఉత్పత్తత ఎనిన 
మిలిమన్ టనునలు గా ఉాందని ఇట్టవ్ల ఆరిదఔ సరేా పేర్కననద?  

A.262.1   B. 283.4  C. 250.1  D. 291.8   
10.2019-20 ఫడెెట్ లో ధయల సారీఔయణ నిధి ని ఎనిన కోటు 
రూపామలతో ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం ఏరాపట్ట చేసాంద?  

A. 2000   B. 3000   C.3500    D. 3600    
11.జఖననన అభమ డి ధకనికి ఫడెెట్ లో ఎనిన కోటు రూపామలు 
ఆాంధ్రప్రదేస్ ప్రభుత్ాాం కేటాయిాంచిాంద?  

A. 6,455       B. 4,555    C. 6,233    D. 5,466   
12.వారి్కదామాం ఎనిన లక్షల ఔనాన త్కుకవ్ ఆదామాం ఉనన 
కుట్టాంబాలకు ఆరోఖయ శ్రీ వ్రితస్టతాంద?  

A. 3     B. 5         C. 4     D. 2    
13.2019-20 చివ్రి నాటికి రాష్ట్రాం లో MMR ను ఎాంత్కు త్గగాంచాలని 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం ఇట్టవ్ల నియాయిాంచిాంద?  

A. 55  B. 54    C. 53   D. 52    
14.వై.ఎస్.ఆర్ ఖృహ నిరామణ ధఔాం లో బాఖాంగా  వ్చేు అయిదు 
సాంవ్త్సరాలలో ఎనిన లక్షల ఇళ్ును నిరిమాంచాలని ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ాాం నియాయిాంచిాంద?  

A.15     B. 20   C. 25      D.30  
15.గ్రామీణ/వార్లు వాలాంట్టర్ కయయక్రభాం ను ఎపటి నుాంచి 
ప్రాయాంభిాంచాలని  ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం నియాయిాంచిాంద?  

A. 2019 ఆఖస్ట 15   B. 2019 అకోటఫర్ 2    
C. 2020 సపెటాంఫర్ 30      D. 2019 నవ్ాంఫర్ 6   

16.ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం లో గ్రామీణ ప్రాాంత్ాంలో ఎాంత్ జనాభా కు ఔ 
గ్రాభ సచివాలమాం ఏరాపట్ట చేమఫడుతుననద?  

A. 2000   B. 2500  C. ప్రత్త 50 ఇళ్ుకు   D. 3000   
17.వై.ఎస్.ఆర్ స్టనాన వ్డ్డు ధఔాం కయకు 2019-20 ఫడెెట్ లో ఎనిన 
కోటు రూపామలు మొత్తాం కేటాయిాంపులు చేమటాం జరిగాంద? 

A. 1030     B. 1140      C.1160    D. 1230   
18.ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం లో పాసటయు కు  ౌరయవ్ వేత్నానిన నెలకు ఎాంత్కు 
పెాంచాలని ఇట్టవ్ల ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం నియాయిాంచిాంద?  
A. 2000 రూ  B.2500 రూ  C. 4000 రూ  D.5000  రూ  
19.ఏ వ్రాగలకు చెాందన భహిళ్ల అభివ్ృది కయకు ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్ాాం వై.ఎస్.ఆర్ చేయూత్ కయయక్రభాం ను ప్రాయాంభిాంచిాంద?  

A. BC,     B. SC, ST   C. మైనారిట్ట     D. పై అాందర్ల   
20.ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఖవ్యనర్ గా ఇట్టవ్ల నిమమితులు అయిన 
హరిచాందన్ యచిాంచిన యచనలు ఏవి? 
శ్శష్ ఝలక్, అసాతశిఖా,    B. రాణాప్రతాప్, మానస,     
C. మార్ల ఫతాస్      D. పై అాందర్ల   
 

A.  

 

ANSWER 
1. D, 2.C, 3.A, 4.D, 5.C, 6.C, 7.B, 8.A, 9.B, 10.B, 11.A, 12.B, 
13.A, 14.C, 15.A, 16.A, 17.B, 18.D, 19.D, 20.D  

ప్రాక్టటస్ పేర్ 
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1..భాయత్ రాజాయాంఖాం లోని ఏ ఆరిటఔల్ ప్రకయాం భాయత్ రాష్ట్రత్త రాష్ణాలకు 
ఖవ్యనయును నిమమిసాతర్ల?  
153    B. 154     C. 155      D. 156    
2.రాష్ట్రత్త త్న విధ్యలను నియాహిాంచ్చటకు ప్రధానభాంత్రి నామఔత్ాాం 
లో ఉనన భాంత్రివ్యగాం ఏరాపట్ట చేమఫడుతుాంద అని తెలిమజేస్టతనన 
బాయత్ రాజాయాంఖాం లోని ఆరిటఔల్ ఏద? ----  

A. 74 (1)    B. 75 (1)    C. 76 (1)    D. 77 (1)   
3.జత్ర్లచ్చము  

A. నియమలా స్టతారాభన్  1.ఆరిదఔభాంత్రి  
B. స్టబ్రహమణయాం జమశాంఔర్  2.విదేశీ వ్యవ్హారాలు  
C. నిత్తన్ ఖడ్కరీ  3.రోడుు యవాణా,, జాతీమ 

యహదార్లలు, స్కక్షమ, భధయత్యహా రిశ్రభలు  
D. సమృతీ ఇరానీ  4.టెక్స టైల్స, భహిళా శిశు సాంక్షేభాం 

A.a3,b2c4d1    B.a2,b4,c3,d1    
C.a1, b2, c3, d4      D.a4,b3,c2,d1 
4.ఇట్టవ్ల ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన సబ లేదా అసాంబ్లు కి ఎపుపడు 
ఎనినఔలు నియాహిాంచ ఫడినాయి? 

A. 2019 ఏప్రల్ 09          B. 2019 ఏప్రల్ 11                        
C. 2019 ఏప్రల్ 12                        D. 2019 ఏప్రల్ 14    

5.ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం లో ప్రభుత్ాాం ఏరాపట్టకు కవ్లసన ఔనీస సభుయల 
సాంకయ ఎాంత్? 

A. 88     B. 89    C. 90    D. 92    
6.ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భాంత్రులు శాకలను పోలుుము  

a. ధరామన ఔృష్ాదాస్  1.గరిజన సాంక్షేభ శాక  
b. బొతాస సత్యనానరామణ 2.మునిసల్ అడిమనిసా్కష్న్ & 

టటనాభివ్రుదద  
c. పాముల పుష్ప శ్రీవాణి     3.రోడుు బవ్నాల శాఖాభాంత్రి  
d. ముత్తాంసటిట శ్రీనివాసరావు 4.రాయటఔ శాక, యువ్జన 

అభివ్ృది 
A.a2,b3,c1,d4      B.a4,b3,c2,d1    
C.a3,b1,c4,d2      D.a3,b2,c1,d4 

7.ఆాంధ్రప్రదేశ్ శాసన భాండ్లి లో వివిధ పారీటల సాంఖాయ ఫలాలను 
జత్ర్లచ్చము. 

a. YSRCP   1. 08 
b. తెలుగుదేశాం   2. 29  
c. సాత్ాంత్ర సభుయలు   3. 03  
d. PDF    4. 04  

A. a2, b1, c3, d4               B. a1, b2, c3, d4                  
C. a4, b3, c2, d1                      D. a2, b1, c4, d3     

8.చాంద్రయాన్ – 2 ఉయోగాంచిన రిఔరాలు, అవి త్యార్ల చేసన 
సాంసాలను సరిపోలుుము  
a. TMC-2 (టెరైన్ మాయపిాంగ్ క్సమెరా – 2)         1. అహమదాబాద్ లోని 

స్కపస్ అపిుకేష్న్ సాంటర్ 
b. లార్ె ఏరియా సాఫ్టట ఎక్స రే సపకోోమీటర్          2. బాంఖళూర్ల లోని 

ఇస్క్ ఉకేాంద్రాం 
c. స్టలార్ ఎక్స రే మానిటర్ (XSM)          3. అహమదాబాద్ 

లోని ఫిజిఔల్ రీసర్ు లేఫరేటరీ  
d. ఇమేజిాంగ్ ఇన్ ఫ్రారడ్ సపకోామీటర్ (IIRS)  4.అహమదాబాద్ లోని 

స్కపస్ అపిుకేష్న్ సాంటర్ 
e. చాంద్రాస్ అటామసపమర్ కాంపోజిష్న్ ఎక్స పోుయర్ – 2  .

 5.త్తర్లవ్నాంత్పుయాం లోని స్కపస్ ఫిజిక్స లేబొరేటరీ 
A. a1, b2, c3, d4, e5    B. a4, b3, c2, d1,e5   

C. a2, b1, c3, d4,e5    D. a3, b2, c4, d1,e5    
9.ఇట్టవ్ల శ్రీ నరేాంద్రమోడ్డ బాయత్దేశ ఎననవ్ ప్రధాని గా నిమమితులు 
అయాయర్ల? 

A. 14    B. 15     C. 16     D. 17   
10.2019 లో నియాహిాంచ ఫడిన 17 వ్ లోక్ సబ ఎనినఔలలో మొత్తాం ఎాంత్ 
శాత్ాం ఒటిాంగ్ శాత్ాం నమోదు అయియాంద?  

A. 67%      B. 68 %    C. 69 %      D. 70.1 %   
11.2019 లోక్ సబ సాధాయణ ఎనినఔలలో ఏ లోక్ సబ సాానాం లో NOTA 
కు అత్యధిఔ ఒట్టు డాుయి?  

A. గోపాల్ ఖాంజ్ B. లకోన     C. రాాంచీ    D. నిజామాబాద్   
12.నరేాంద్రమోడ్డ 2.0 ప్రభుత్ాాం లో కేబ్సనేట్ భాంత్రుల సాంకయ ఎాంత్గా 
ఉననద?  
A.22       B.23      C.24      D.25  
13.లోక్ సబ చరిత్ర లో అత్త పినన వ్మస్టస ఖల సభుయడిగా నిలిచిన చాంద్ర 
భణి ముర్లమ ఎఔకడ్ నుాంచి 17 వ్ లోక్ సబ కు ప్రాత్తనిధయాం 
వ్హిస్టతనానర్ల? 
A.ఒడిసాస లోని కియోాంజార్  B. హరాయనా లోని కుర్లక్షేత్ర        
C. ఉత్తయప్రదేశ్ లోని లకోన   D. అర్లణాచల్ తూర్లప నియోజఔ వ్యగాం   
14.ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన SDG జాండ్ర్ ఇాండెక్స లో బాయత్దేశాం ఏ 
సాానాం లో నిలిచిాంద? 

A. 120     B. 95   C. 100   D. 109   
 
 
 
 
 

 

ANSWER 
1. C, 2.A, 3.C, 4.b, 5.A, 6.D, 7.B, 8.A, 9.B, 10.A, 
11.A, 12.C, 13.A, 14.B,  

ప్రాక్టటస్ పేర్ 
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1.వ్యల్ు ప్రెస్ ఫ్రీడ్ాం 2019 లో సాానాం  దేశాం  

a. మొదటి సాానాం   1. నారేా  
b. రాండ్వ్ సాానాం   2. ఫినాుాండ్  
c. మూడ్వ్ సాానాం   3. స్టాడ్న్  
d. నాలుఖవ్ సాానాం   4. నెదరాుాండ్స  
e. అయిదవ్ సాానాం   5. డెనామర్క  

A. a5, b2, c1, d3, e4    B. a3, b2, c1, d4, e5       
C. a5, b4, c3, d2, e1    D. a1, b2, c3, d4, e5       

2.ఆహాయ సాంక్షోబాం పై ప్రాంచ నివేదఔ ను ఎవ్ర్ల రూపాందాంచి 
విడుదల చేసాతర్ల? --- 

A. FAO  B. WHO   C. WTO   D.  ప్రాంచ బాయాంకు  
3..ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన QS వ్యల్ు యూనివ్రిసట్ట రాయాంకిాంగ్ 2020 
లో అతుయననత్ సాానాలు సాంపాదాంచిన భాయతీమ సాంసాలు అవి 
పాందన సాానాలను జత్ర్లచ్చము.  

a. IIT బొాంబాయి    1. 172  
b. IIT డిలీు   2. 152  
c. IIT బాంఖళూర్ల  3. 271  
d. IIT భద్రాస్   4. 184  

A. a1, b2, c3, d4   B. a4, b3, c2, d1     
C. a2, b1, c4, d3   D. a2, b3, c1, d4     

4.మెయసర్ కాలిట్ట ఆఫ్ట లివిాంగ్ రాయాంకిాంగ్ లో మొదటి సాానాం ను పాంద 
ప్రాంచాంలో జీవ్న అనుకూలమైన నఖయాం గా ఏద నిలిచిాంద? ---  
A. ఆసామన్ రాజధాని విమనాన  B. జయమనీ రాజధాని బరిున్           

C. ఫ్రాన్స రాజదాని పారిస్           D. బ్రిటన్ రాజధాని లాండ్న్   
5..సాచు సరేాక్షన్ 2019 లో చినన సాాయి నఖరాలు (1-3 లక్షల జనాభా) 
లో పౌయ ప్రత్తసపాందన అధిఔాంగా ఉనన నఖయాం గా మొదటి సాానాం లో 
నిలిచిన నఖయాం ఏద?  

A. విజమవాడ్   B. భువ్నేశార్  C. కకినాడ్    D త్తర్లత్త  
6.సాచు సరేాక్షన్ 2019 లో ఆాంధ్రప్రదేశ్ లోని వివిధ నఖరాలు నిలిచిన 
సాానాలు జత్ర్లచ్చము. 

a. రాజభాండ్రి  1. 8  
b. తెనాలి  2. 12  
c. విశాకటటణాం  3. 23  
d. విజమవాడ్  4. 90  
e. త్తర్లత్త    5. 98  

A. a5, b4, c1, d2, e3    B. a5, b4, c3, d1, e2       
C. a5, b4, c3, d2, a1    D. a1, b2, c3, d4, e5    

7.ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన ప్రాంచ గాలి నాణయతా రిపోర్లట 2018 
ప్రకయాం ప్రాంచాం లో అత్యాంత్ కలుష్యప్యరిత్ నఖరాలలో మొదటి 
సాానాం లో నిలిచి అత్యాంత్ కలుష్యప్యరిత్ నఖయాం గా ఏద నిలిచిాంద?  

A. ఔలఔతాత B. చెనెనన   C. డిలీు     D గుర్లగ్రాాం  

8.ప్రాంచ గాలి నాణయత్ రిపోర్లట 2018 ప్రకయాం మొదటి 30 సాానాలలో 
నిలిచి అత్యాంత్ కలుష్యప్యరితత్మైన మొదటి 30 నఖరాలలో భాయత్దేశ 
నఖరాల సాంకయ ఎనిన?   A. 22 B. 23 C. 24 D. 25  
9.ఇాంటరేనష్నల్ IP ఇాండెక్స 2018 లో బాయత్దేశాం ఏ సాానాం లో 
నిలిచిాంద?  
A.13                   B41 .        C.46                D. 44  
10.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో అనినయాంగాలలో ఔలిపి దేశాం లో ఏ సాానాం లో 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిాంద? 

A. 1     B .5     C. 6   D నాలుఖవ్ సాానాం  
11.ఇట్టవ్ల ఐ.ఎాం.ఎఫ్ట. విడుదల చేసన అాంచనాల ప్రకయాం ఆసయా 
ఆరిదఔ వ్ృదద రేట్ట 2019, 2020 లలో ఎాంత్గా ఉాండ్వ్చ్చు? 
A.వ్ర్లసగా 6.3%, 6.4%   B.వ్ర్లసగా 6.1%, 6.4 C. వ్ర్లసగా 6.4 %, 
6.3% D.వ్ర్లసగా 6.4%, 6.7% 
12..ఇట్టవ్ల ఆక్స ఫ్లమ్ సాంసా విడుదల చేసన వారి్ఔ నివేదఔ 2019 
ప్రకయాం భాయత్దేశాం లో అత్యాంత్ ధనవ్ాంతులు అయిన 1% ధనవ్ాంతుల 
సాంద 2018 సాంవ్త్సయాం లో ఎాంత్ శాత్ాం పెరిగాంద? 
A.19% .B.29% C. 39 %  D.49% 
13.డెమోక్రస్ట ఇాండెక్స 2019 ప్రకయాం మొదటి 10 సాానాలలో నిలిచిన 10 
దేశాలు లో త్పుపగా జత్యచినద ఏద?  
A.మొదటి సాానాం  --- నారేా B.రాండ్వ్ సాానాం  --- ఐసాుాండ్  
C.మూడ్వ్ సాానాం  --- డెనామర్క D.నాలుఖవ్ సాానాం  --- 
నూయజిలాాండ్  
14.ఫ్యయచర్ ఆఫ్ట ఔనస్న్ ఇన్ ఫ్లస్ట గ్రోత్ ఔనూసయభర్ మారకట్ – 
ఇాండియా రిపోర్లట ప్రక యాం బాయత్దేశాం ఎపటికి ప్రాంచాంలో అత్త 
పెదద వినియోఖదార్ల మారకట్ గా ఆవియబవిస్టతాంద?  
A. 2025   B. 2030   C. 2035  D. 2040    
15.ఫ్రాన్స లో బాసటల్ దనోత్సవ్ాం ను ఎపుపడు నియాహిసాతర్ల?  
A. జూలై 11    B. జూలై 12  C. జూలై 13  D. జూలై 14  
16..జూన్ 07 వ్ తేదీని వ్యల్ు ఫుడ్ స్కఫిట్ట దనోత్సవ్ాం (ఆహాయ యక్షిత్ 
దనోత్సవ్ాం) గా ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల ప్రఔటిాంచార్ల?  
A. FAO    B. UNGA     C.WTO  D. UNICEF  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSWER 
1.D, 2.A, 3.C, 4A, 5.D, 6.C, 7.D, 8.A, 9.D, 10.D, 
11.A, 12.C, 13.C, 14.B, 15.D, 16.B 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 
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1.ఏ సమావేశాం అనాంత్యాం జూన్ 05 వ్ తేదీని ప్రాంచ రాయవ్యణ 
దనోత్సవ్ాం గా ఐఔయరాజయసమిత్త సాధాయణ సబ తీరామనిాంచిాంద? 
A. టాటవా సమావేశాం  B. రియోడిజనిరో సమావేశాం C.సాటక్ హోాం 
సమావేశాం  D. ధరిత్రీ సమావేశాం  
2.ప్రాంచ యఔత దాత్ల దనోత్సవ్ాం 2019 (2019 జూన్ 14) కి ఆత్తధయ 
దేశాం ఏద?  
A. ర్లవాాండా   B. క్సనాయ    C. దక్షిణాప్రక  D. స్టాడ్న్    
3..ఎవ్రస్ట శికయాం ను నేపాల్ లో ఏ పేర్లతొ పిలుసాతర్ల? ----          
A. సాందూ మాత్   B. సాఖయమాత్ C.ఖాంగా జనని  D. బ్సగ్ బన్   
4.ఇాంటరేనష్నల్ డే పర్ ఫయోలాజిఔల్ డైవ్రిసట్ట ని ఎపుపడు 
నియాహిసాతర్ల?  
A. మే 20    B. మే 21    C. మే 22   D. మే 23   
5.అాంత్రాెతీమ కుట్టాంఫ దనోత్సవ్ాం లేదా ఇాంటరేనష్నల్ డే ఆఫ్ట 
ఫ్లయమిలీస్ ను ఎపుపడు నియాహిసాతర్ల?  
A. మే 10     B. మే 12   C. మే 15   D.మే 20   
6.దేని గుర్లతగా మే 11 వ్ తేదీని నేష్నల్ టెకనలజీ దనోత్సవ్ాం గా 
నియాహిసాతర్ల?  
A. రాభన్ రాభన్ ఎఫెక్ట ఔనిపెటిటన దనాం  B. 1998 లో పోఖ్రాన్ –II 
అణు రీక్షలు నియాహణ  C. ఇస్క్ ఏరాపట్ట దనాం D. హోమీ బాబా 
జనమదనాం   
7.వ్యల్ు ఇముయనైజేష్న్ వారోత్సవాలు ఇట్టవ్ల ఎపుపడు నియాహిాంచ 
ఫడినాయి?  
A. ఏప్రల్ 20 – 28   B. ఏప్రల్ 24 – 30  C. ఏప్రల్ 16-22   D. మే 1 
– మే 7    
8.ఎర్త దనోత్సవ్ాం 2019 యొఔక థీమ్ ఏమిటి? 
A. Protect our planet  B. Protect our species C. protect man  
D. Protect next generation    
9.2019 ాంచ జల దనోత్సవ్ాం యొఔక ముకయ థీమ్ ఏమిటి? 

A.leaving no one behind   B. every child has right to 
drink  C.Water is life   D.Every oneWater for every one   

10.ఎవ్రి నేత్ృత్ాాం లోని అతుయననత్ సాాయి ఔమిట్ట సఫ్లయస్టలకు 
అనుగుణాంగా ప్రవాస్ట బాయతీమ దవ్స్ ను ప్రాయాంబ్సాంచార్ల? 
A.ఎల్.ఎాం.సాంఘ్వా  B. M.S.అహ్లువాలియా C.జసటస్ లోకూర్ D. యమేష్ 
హలాార్   
11.ఇట్టవ్ల ఏ దేశాం బాయత్ ప్రధాని కి ఆ దేశ అతుయననత్ పుయసాకయాం 
అాందజేసాంద?  

A. భలేషియా   B. శ్రీలాంఔ   C.మెడ్గాసకర్  D.మాలీదవ్స  
12.ఇట్టవ్ల గోుఫల్ వారిమాంగ్ పై ప్రాంచ దృషిట ఆఔరి్ాంచ్చట కయకు ఏ 
దేశ అధయక్షుడడు నీటి అడుగు నుాంచి ఉనయసాంచార్ల? 
A. మాలీదవ్స   B. భలేషియా   C. స్టషెల్స   D. శ్రీలాంఔ    
13.రాాండ్ సటడ్ ఎాంపాుమర్ బ్రాండ్ రీసర్ు (REBR) యొఔక ఇట్టవ్లి సరేా 
ప్రకయాం భాయత్దేశాం లో ఉద్యయగులకు అత్యాంత్ ఆఔయ్వ్ాంత్మైన బ్రాండ్ 
గా ఏ ఔాంపెనీ మొదటి సాానాం లో నిలిచిాంద?   
A.టాటా సరీాసస్    B.అమెజాన్ ఇాండియా  C. రిలయెన్స D.విప్రో   
14.అక్షమపాత్ర ఫాండేష్న్ దాారా భాయత్దేశాం లో ప్రస్టతత్ాం ప్రత్త రోజు 
ఎనిన మిలిమను భాందకి భధాయహన భోజనాం అాందుతుననద? 
A. 1.50     B. 1.75  C. 1.25    D. 1.85   
15.వార్ల చేసన జీవిత్ తాయగానికి గుర్లతగా ఇట్టవ్ల ఐఔయరాజయసమిత్త చే 
సత్కరిాంచ ఫడిన భాయతీయులు ఎవ్ర్ల?  
A. జితేాందర్ కుమార్ B. శిఖా గార్గ   C. శైలేష్ భహాంత్త D. A&B   
16.శివారడిు యొఔక ఏ యచనకు ఆమన సయసాతీ సమామన్ 2018 
అవార్లుకు ఎాంపిఔ అయాయర్ల?  
A.శ్రీరాముని గొపదనాం  B.ఔకకు త్తతగలితే   C. గ్రాభ పెనినధ్యలు  D. 
ముాందుకు మునుమాందుకు     
17.ప్రవాస్ట భాయతీమ సమామన్ అవార్లు 2019 ని అాందుకునన 23 భాంద 
లో తెలుగు వార్ల ఎాంత్భాంద?  
A.ఔకర్ల   B. ఇదదర్ల   C.ముగుగర్ల  D.నలుగుర్ల   
18.మొటటమొదటి ఫిలిప్ కటుర్ పుయసాకరానిన ఇటివ్ల ఎవ్ర్ల 
గెలుపాందార్ల?  
A. భాయత్ రాష్ట్రత్త రామానద్ కోవిాంద్  B భాయత్ ఉ రాష్ట్రత్త 
వెాంఔమయ నాయుడు C.బాయత్ ప్రధాని నరేాంద్ర మోడ్డ  D.డిలీు 
ముకయభాంత్రి కేజ్రీవాల్  
19.అడిమయల్ ఔయాంబ్లర్ సాంగ్ బాయత్ నేవీ యొఔక ఎననవ్ చీఫ్ట ఆఫ్ట నేవ్ల్ 
సాటఫ్ట?  
A. 22     B.  23     C. 24     D.25   
20.పాకిసాతన్ యొఔక ఇాంటలిజన్స సాంసా ISI ప్యరీత పేర్ల ఏమిటి?  
A.ఈస్ట అాండ్ సౌత్ సపష్ల్ ఇనెాసటగేష్న్ B.ఇాంటర్ సకూయరిట్ట అాండ్ 
ఇాంటలిజన్స  C.ఇాంటర్ సరీాసస్ ఇాంటలిజన్స    
D.ఇసాుమిక్ సకూయరిట్ట సరీాసస్  
 

 
 
 
 
 
 

ANSWER 
1.C, 2.A, 3.B, 4.C, 5.C, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 10.A, 
11.D, 12.C, 13.B, 14.B, 15.D, 16.B, 17.C, 18.C, 19.C, 
20.C 
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1.నేష్నల్ ఇనిస్టూయష్నల్ రాయాంకిాంగ్ ఫ్రాం వ్ర్క 2019 లో అనిన 
విభాగాలలో రాయాంకిాంగ్ ఆధాయాంగా మొదటి మూడు సాానాలలో నిలిచిన 
సాంసాలు వ్ర్లసగా ఏవి? 
A.IIT భద్రాస్, IISc బాంఖళూర్ల, IIT డిలీు  
B.IIT బాంఖళూర్ల, IIT డిలీు, IISc బాంఖళూర్ల  
C. IIT డిలీు, IISc బాంఖళూర్ల,, IIT భద్రాస్  
D. IISc బాంఖళూర్ల, IIT భద్రాస్, IIT డిలీు   
2.BJD పారీట ఒడిసాస లో ఎపటి నుాంచి అధికయాం లో ఉననద?  
A. 2004      B. 2002      C. 2000     D.1999  
3. ఔజకిసాతన్ అధయక్షుడనిగా ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల నిమమితులు అయాయర్ల? 
A.మాయగరట్ టోఔయేవ్  B. కసాం జోమార్ట టోఔయేవ్  C.సలీాం చిస్టత 
టోఔయేవ్ D.ఆజషేవ్ టోఔయేవ్ 
4. సకికాం ముకయభాంత్రి గా ప్రేభ సాంగ్ త్మాాంగ్ ఏ బాష్ లో ప్రమాణ 
స్టాకయాం చేసార్ల?  
A.సకికాం భాష్  B. నేపాలీ బాష్   C. హిాందీ  D. సాంసకృత్ాం   
5. ఎవ్రి అధయక్షత్న ఖల లోక్ పాల్ ఎాంపిఔ ఔమిట్ట ఇట్టవ్ల జసటస్ 
పినాకి చాంద్ర ఘోష్ ను బాయత్ మొదటి లోక్ పాల్ గా నిమమిాంచిాంద? 
A.భాయత్ రాష్ట్రత్త                     B.భాయత్ స్టప్రాం కోర్లట             
C.భాయత్ ప్రధాని                      D.ఉ రాష్ట్రత్త  
6.అాంబుడ్స భన్ వ్యవ్సా ఏ దేశాం లో మొదట ప్రాయాంబాం అయినద?     
A. సాటెరాుాండ్   B.స్టాడ్న్    C. డెనామర్క     D. బ్రిటన్   
7.నేష్నల్ ఆరిువ్స ఆఫ్ట ఇాండియా డైరఔటర్ జనయల్ గా ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల 
నిమమిాంచ ఫడాుర్ల? 
A. పి.వి.యమేష్   B.R.V.స్టభ్రభణయాం  C.ఏ.ఎస్.కులఔరిా  D.బ్రహామణీ అదరి   
8.నలాస ఎగెకుయటివ్ చైయమన్ గా ఇటివ్ల ఎవ్ర్ల నిమమిాంచ ఫడాుర్ల?  
A.జసటస్ లీలా ఔృష్ా ఆదత్య  B.జసటస్ బొబేు   C. జసటస్ సక్రీ D.జసటస్ 
యభయశ్రీ   
9.IAF యొఔక మొదటి భహిళా ఇాంజనీర్ల గా ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల 
నిలిచార్ల?  
A. నిహిరా నూకాంబ్సఔ  B.జసక శ్రీ   C. హీనా జైశాాల్  D.జమ శ్రీ 
మెహతా  
10.దేశాం లో డిజిటల్ పేమెాంట్ ఎకో ససటాం ను ఫలోపేత్ాం చేయుటకు 
ఇట్టవ్ల ఎవ్రి నేత్ృత్ాాం లో ఔమిట్ట ని ఏరాపట్ట చేమటాం జరిగాంద? 
A. ఉష్ణ మెహతా B. డాఔటర్ శివ్శాంఔర్   C. నాందన్ నీలేఔని D.అజీమ్ 
ప్రేాంజీ  

11.SPICE 2000 బాాంబుల కనుగోలు కయకు ఏ దేశానికి చెాందన ఏ 
సాంసా తో ఇట్టవ్ల బాయత్ వాయుస్కన (IAF) పాందాం కుదుర్లుకుాంద? 
A. జయమనీ   B.ఇజ్రాయిల్   C. యష్ణయ   D. బ్రిటన్   
12.కయగ ప్రహార్ పేర్లతొ భాయత్ ఆరీమ ఇట్టవ్ల ఎఔకడ్ శిక్షణ అబాయస 
కయయక్రభాం ను నియాహిాంచిాంద?  
A. ాంజాబ్   B.హిమాచల్ ప్రదేశ్   C. భధయప్రదేశ్ D. విశాకటనాం   
13.బాయత్ వైమానిఔ దళ్ాం జైష్ ఏ మొహభమద ఉగ్రవాద సాావ్రాలపై 
ఆరేష్ణ్ ఫాందర్ ను చేటిటన దనాం ఏద? 
A. 2019 ఫిబ్రవ్రి 26  B.2019 ఫిబ్రవ్రి 24  C. 2019 ఫిబ్రవ్రి 20  D. 
2019 ఫిబ్రవ్రి 15   
14.ఏ ఉగ్రవాదులను అరిఔట్టటటకు భాయత్ ఆరీమ ఆరేష్ణ్ సన్ రైజ్ 1 ను 
చేటిటాంద?  
A. ఉలాఫ    B. అల్ కైదా   C. అరాఔన్ ఆరీమ   D. జైష్ ఏ మొహభమద్  
15.SIMBEX 2019 ఇట్టవ్ల ఎఔకడ్ నియాహిాంచటాం జరిగాంద?  
A. ఫాంగాళాఖాత్ాం  B. దక్షిణ చైనా సముద్రాం  C. అరేబ్సయా సముద్రాం 
D.సపిక్ సముద్రాం   
16.పాకిసాతన్ యొఔక కరిగల్ దురాక్రభణ ను ఎదుర్కనుటకు బాయత్ 
ఆరీమ చేటిటన ఆరేష్ణ్ ఏద?  
A. ఆరేష్ణ్ విజయ్ B. ఆరేష్న్ ఆల్ కిుమర్   C. ఆరేష్ణ్ రూట్ 
రైట్  D.ఆరేష్ణ్ ఫాందర్   
17.ఇట్టవ్ల భాయత్ కోస్ట గార్ు నౌఔ ICGS విగ్రహ ఎఔకడ్ నుాంచి 
డ్డఔమిష్న్ చేమఫడిాంద?  
A. ముాంబాయి   B. ఔలఔతాత C. అాండ్మాన్  D విశాకటటణాం  
18.మిసనసల్ విధాాంసఔ నౌఔ INS యాంజిత్, ఇట్టవ్ల ఎఔకడ్ విధ్యల నుాంచి 
ఉసాంహరిాంచ్చ కోఫడిాంద? 
A. విశాకటటణాం B. ఔలఔతాత  C. ముాంబాయి   D. చెనెనన    
19.మిత్ర శకిత VI పేర్లతొ ఇట్టవ్ల బాయత్దేశాం, ఏదేశాం తో సాంయుఔతాంగా 
సైనిఔ వినాయసాలు నియాహిాంచిాంద?  
A. ఫాంగాుదేశ్   B. శ్రీలాంఔ  C.నేపాల్  D.భూటాన్   
20.భాయత్దేశాం ఏ దేశాం తో నియాహిాంచే సాంయుఔత మిలిటరీ 
వినాయసాలను వ్ర్లణ గా పేర్కాంటార్ల?  
A.ఫ్రాన్స  B.విమతానాం   C.ఫాంగాుదేశ్   D.భమనామర్    
 
 
 
 

 
 
 
 

ANSWER 
1.A, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.B, 7.A, 8.B, 9.C, 10.C, 11.B, 
12.A, 13.A, 14.C, 15.A, 16.A, 17.D, 18.A, 19.B, 20.A 
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1.భాయత్దేశాం ఏ దేశాం తో నియాహిాంచే సాంయుఔత మిలిటరీ వినాయసాలను 
బోల్ు కుర్లక్షేత్ర గా పేర్కాంటార్ల?  
A. సాంఖప్యర్ B. నేపాల్  C. భూటాన్ D. ఫాంగాుదేశ్   
2.ఇట్టవ్ల పునయాయవ్సా్టఔయణ అనాంత్యాం నీతీఆయోగ్ యొఔక వైస్ చైయమన్ 
గా ఎవ్ర్ల నిమమితులు అయాయర్ల? 
A. డాఔటర్ ఔస్కతరి యాంఖన్   B.డాఔటర్ రాజీవ్ కుమార్ C. డాఔటర్ 
అర్లణాచల్ D. డాఔటర్ ఈశాయ చాంద్ర    
3.ఇట్టవ్ల ఐఔయరాజయసమిత్త విడుదల చేసన నివేదఔ ప్రకయాం భాయత్ 
జనాభా ఎపటికి చైనా జనాభా ను అధిఖమిస్టతాంద? 
A. 2025   B. 2026    C. 2027   D. 2028  
4.2024 నాటికి దేశాం లో ఎాంత్ శాత్ాం భాందకి రిశుభ్ర త్రాగునీర్ల 
కలాయిల దాారా అాందాంచాలని ఇట్టవ్ల కేాంద్ర ప్రభుత్ాాం లక్షయాం గా 
నిరేదశిాంచిాంద?  
A. 50 %      B. 65 %             C. 75 %      D. 100 %  
5.ఫాంగాళాఖాత్ాం యొఔక డుు ను ఔలిగ ఉనన దేశాల సమూహాం ఏద? 
A. సార్క    B. BIMSTEC   C. OIC    D. ఆసయాన్    
6.దేశీమ మైన ఏ శుసాంద రియక్షణ కయకు ఇట్టవ్ల భాయత్ 
ఉరాష్ట్రత్త పిలుపు నిచాుర్ల? 
A. హోల్ స్టటన్    B. సటక్ ముర్రే   C. ాంగోలు జాత్త  D. ముర్రా జాత్త  
7.జలిమన్ వాలా బాగ్ దుయగటన ఎపుపడు సాంఫవిాంచిాంద?  
A. 1919 ఏప్రల్ 11     B. 1919 ఏప్రల్ 13   C. 1916 ఏప్రల్ 10  D.1916 
ఏప్రల్ 11    
8.విధాయరిదనులకు శానిటరీ నాపికన్ లను అాందాంచే కయయక్రభాం ప్రాజక్ట 
ఔననభమ ను ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల చేటాటర్ల?  
A. రడ్ క్రాస్     B. కేాంద్ర భహిళా శిశు అభివ్ృది భాంత్రిత్ా శాక  C 
భద్రాస్ రోటరీ ఔుబ్   D. ఔననభమ వెలేఫర్ సొసైట్ట   
9.పాక్ ఆక్రమిత్ కశీమర్ లోని బాలాకోట్ లో ఖల జైష్ ఏ మొహభమద్ 
సాావ్రాలపై బాయత్ వైమానిఔ దళ్ాం ఎపుపడు దాడి చేసాంద? 
A. 2019 ఫిబ్రవ్రి 15   B. 2019 ఫిబ్రవ్రి 26  C. 2019 ఫిబ్రవ్రి 28   D. 
2019 ఫిబ్రవ్రి 02    
10.ఇట్టవ్ల ప్రభుత్ాాం ప్రాయాంభిాంచిన KUSUM ధఔాం యొఔక ప్యరీత పేర్ల 
ఏమిటి?  

A. కిసాన్ ఊరాె స్టయక్ష్య అాండ్ ఉననతీ అభియాన్ B. కిసాన్ అాండ్ 
అాండ్ర్ పావ్రీట ఉననతీ మోరాు  C. కిసాన్ ఊరాె స్టయక్ష్య ఏవ్ాం ఉతాతన్ 
భహాభియాన్ D. కిసాన్ ఉననతీ శిశు ఉననతీ మార్గ   
11.ఇట్టవ్ల కేాంద్ర హోభాంత్రి రాజ్ నాద సాంగ్ ఆవిష్కరిాంచిన అత్యవ్సయ 
సహామ నెాంఫర్ ఏద? 
A. 104     B. 108       C. 112    D. 115  
12.ప్రాంచాం యొఔక దక్షిణాగ్ర నఖయాంగా ఇట్టవ్ల గురితాంపు పాందన 
ప్యయరోట విలిమమ్స ఏ దేశానికి చెాందన నఖయాం?  
A. దక్షిణాఫ్రిక   B. చిలీ    C. ఆసా్కలియా   D. మొజాాంబ్సక్   
13.వ్చేు అయిదు సాంవ్త్సరాలలో ఏ దేశానికి చెాందన వెయియ భాంద 
సవిల్ సరాాంటుకు శిక్షణ ఇవాాలని బాయత్దేశాం నియాయిాంచిాంద?  
A.నేపాల్    B. భూటాన్  C.శ్రీలాంఔ  D మాలీదవులు  
14.బాయత్ ప్రధాని శ్రీలాంఔ యయటన సాందయబాంగా ఆదేశాం, బాయత్ ప్రధాని 
కి ఫహ్లభత్త గా ఇచిున సమాధి బుదద విగ్రహాం శ్రీలాంఔ కు చెాందన ఏ 
.కలానికిచెాందన శిలప ఔళా సాంద కు సాంఫాందాంచిాంద? ----  
A.అనూరాదాపుయ యుఖాం B.కలాంబో యుఖాం  C.సాంహళీ యుఖాం  
D.సలోన్ యుఖాం    
16.మొదటి ఆరికటిక్ ట్రైన్ సరీాస్ ను ఇట్టవ్ల ఏ దేశాం ప్రాయాంభిాంచిాంద? 
A. క్సనడా B.బ్రిటన్   C.యష్ణయ  D.గ్రీస్  
17.చాగోస్ దీా సమూహాం నుాంచి బ్రిటన్ వైదొలగ ఏ దేశానికి వాటిని 
అపగాంచాలని 2019 ఫిబ్రవ్రి లో అాంత్రాెతీమ నాయమసాానాం తీర్లప 
ను ఇచిుాంద?  
A.మెడ్గాసకర్ B.శ్రీలాంఔ  C  మారిష్స్   D. దక్షిణాఫ్రిక   
18.వాతావ్యణ అత్యవ్సయ రిసాత్త ప్రఔటిాంచిన ఎననవ్ దేశాం గా రిబ్సుక్ 
ఆఫ్ట ఐరాుాండ్ నిలిచిాంద?  
A. మొదటి దేశాం  B. రాండ్వ్ దేశాం  C.మూడ్వ్ దేశాం  D.నాలుఖవ్ 
దేశాం   
19.ఇట్టవ్ల రామామణాం థీమ్ తో పోసటల్ సాటాంపులను ఏ దేశాం 
విడుదల చేసాంద? 
A.నేపాల్   B.ఇాండోనేషియా  B.ఫాంగాుదేశ్  C. భమనామర్   
20.ఇట్టవ్ల శత్ జమాంత్త ఉత్సవాలు ప్రాయాంభిాంచ ఫడిన అాంత్రాెతీమ 
సాంసా ఏద? 
A. ILO    B.WTO   C. ఆసయాన్ బాయాంక్  D. ప్రాంచ బాయాంక్   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 

ANSWER 
1.A, 2.B, 3.C, 4.D, 5.B, 6.C, 7.B, 8.C, 9.B, 10.C, 
11.C, 12.B, 13.D, 14.A, 16.C, 17.C, 18.B, 19.B, 20.A 
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1.ఇట్టవ్ల ఎనిన కోటు రూపామలతో కేాంద్ర ఫడెెట్ ప్రవేశ పెటటడ్ాం 
జరిగాంద? 
A.26,32,667    B. 27,32,667   
C. 28,32,667    D.29,32,667  
2. భహాతామగాాంధీ నేష్నల్ రూయల్ ఎాంపాుయిమెాంట్ గాయయాంట్ట 
ప్రోగ్రాాం కయకు ఇట్టవ్ల కేాంద్ర ఫడెటె్ 2019-20 లో ఎాంత్ 
కేటాయిాంపులు చేమటాం జరిగాంద? 
A. 50 వేల కోట్టు    B. 55 వేల కోట్టు   
C. 60 వేల కోట్టు    D. 65 వేల కోట్టు  
3. ఎపటిఔలాు భాయత్ ఆరిదఔ వ్యవ్సా ను 5 ట్రిలిమన్ డాలయు 
రిమాణానికి చేరాులని ఇట్టవ్ల కేాంద్ర ఆరిదఔ సరేా దాారా 
ప్రభుత్ాాం నియాయిాంచిాంద?  
A. 2021-22  B. 2022-23 C. 2023-24  D. 2024-25   
4. సౌయ విధ్యయత్ ఉత్పత్తత లో బాయత్దేశాం ప్రాంచాంలో ఎననవ్ సాానాం లో 
ఉాందని ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన కేాంద్ర ఆరిదఔ సరేా తెలిమజేస్టతననద?  
A. 4  B. 5   C. 6   D.7  
5.  2005 లో ప్రాంచ స్కవ్ల ఎగుభతులలో భాయత్దేశ శాత్ాం 2% 
కగా అద 2017 నాటికి ఎాంత్కు చేరామని ఇట్టవ్లి ఆరిదఔ సరేా 
పేర్కననద?  
A. 3 %   B. 3.5 %    C. 4 %   D. 4.5 %  
6. 2018-19 ఆరిదఔ సాంవ్త్సయాం లో దేశాం లో వ్యవ్సామ, పారిశ్రామిఔ, 
స్కవ్ల యాంగాలు ఎాంత్ శాత్ాం వ్ృదద రేట్ట సాధిాంచామని ఇట్టవ్ల కేాంద్ర 
ఆరిదఔ సరేా తెలిమజేసాంద? 
A. 3.1 , 6.3 , 7    B. 3.3, 6.2, 7.7   
C. 2.9, 6.9, 7.5   D. 2.9, 6.7, 7.1  
7.  జఖననన విదాయ దీవెన కయకు ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం 2019-20 
ఫడెెట్ లో ఎనిన కోటు రూపామలు కేటాయిాంపులు చేసాంద? 
A. 4,962.3   B. 1532.2  C. 4250.1   D. 3523.2  
8. ఆాంధ్ర ప్రదేశ్ లో కిడ్డన రిశోధనా కేాంద్రాం ను ఎఔకడ్ ఏరాపట్ట 
చేయాలని ఇట్టవ్ల ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఫడెెట్ దాారా ప్రఔటిాంచార్ల? 
A. భచిలీటనాం   B. అనకలిు   C. పాడేర్ల   D. లాస  
9. కేాంద్ర భాంత్రి వ్యగాం లో ఖరిష్టాంగా ఎాంత్ భాందని భాంత్రులుగా 
తీస్టకనవ్చ్చు? 
A. 70    B. 75   C. 80  D. 83  
10. చాంద్రయాన్ – 2 దాారాఇస్క్ మొత్తాం ఎనిన భాయత్దేశ రిఔరాలను 
చాంద్రుని మీదకు తీస్టకు వెళ్ళతుననద? 
A. 14  B. 13  C. 12   D.10      
11. ఇట్టవ్ల కేాంద్రాం అధికయాం లోనికి వ్చిున NDA లో ప్రధాన 
భాఖసాామి అయిన BJP పారీట మొత్తాం ఎాంత్ శాత్ాం ఒటును 
సాదాంచిాంద?  

 
 
 
 
 
A. 33.5   B.34.5  C.36.5  D. 37.5  
12. ప్రస్టతత్ాం కేాంద్రాం లో ఉనన కేబ్సనేట్ భాంత్రుల సాంకయ ఎాంత్? 
A. 22   B. 23    C. 24  D. 25   
13. ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన వ్యల్ు ఇనెాసటమాంట్ రిపోర్ట 2019 ప్రకయాం 
భాయత్దేశానికి 2017-18 సాంవ్త్సయాం లో ఎనిన బ్సలిమన్ డాలర్లు విదేశీ 
ప్రత్యక్ష పెట్టటఫడులు(FDI) వ్చాుయి? 
A. 40  B.  42  C. 45  D. 46  
14.  ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన QS వ్యల్ు యూనివ్రిసట్ట రాయాంకిాంగ్ 
2020 లో మొదటి నాలుగు సాానాలలో నిలిచిన బాయతీమ విదాయ 
సాంసాలను వ్ర్లసగా అభర్లుము  
a.  IIT బొాంబాయి b. IITడిలీు  c. IIT బాంఖళూర్ల  d. IIT భద్రాస్ 
A. 1,2,3,4  B. 2,1,3,4,  C. 3,2,4,1,   D. 4,2,3,1, 
15. చాంద్రయాన్ – 2 లో ఉనన ఏకైఔ విదేశీ రిఔయాం ఏద? 
A. TMC-2  B. DFSAR      C. యాంబ DFRC   D. OHRC  
16. ప్రాంచవాయత వ్యమబరిత్ నఖరాలు లేదా వ్యల్ు వైడ్ కస్ట ఆఫ్ట 
లివిాంగ్ సరేా 2019 ని ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల విడుదల చేసార్ల? 
A. ఎఔనామిక్ ఇాంటలిజన్స యూనిట్         B. WTO  
C. ప్రాంచ బాయాంకు  D. మూడ్డస్ సాంసా   
17.మెయసర్ కాలిట్ట ఆఫ్ట లివిాంగ్ రాయాంకిాంగ్ ప్రకయాం భాయత్ నఖరాలలో 
అతుయత్తభ సాానాలను సాధిాంచిన నఖరాలు ఏవి? 
A. హైదరాబాద్ B. ప్యణే C. పై రాండూ   D. పై రాండూ కదు  
18.టెాండూలకర్ ఔమిట్ట సఫ్లయస్టల ప్రకయాం 2011-12 సాంవ్త్సయాం 
నాటికి భాయత్దేశాం లో ఎాంత్ శాత్ాం భాంద దారిద్రయ రేక దగువ్న 
ఉనానర్ల?  
A. 19.3 %       B. 20.8 %     C. 22.1 %     D. 21.92%  
19.2019 సాంవ్త్సయాం లో ఎాంత్ వ్ృదద రేట్ట సాధిాంచటాం దాారా 
బాయత్దేశాం ప్రాంచాం లో అత్యధిఔ వ్ృదద రేట్ట ఖల దేశాం గా 
నిలుస్టతాందని ఇట్టవ్ల ఐ.ఎాం.ఎఫ్ట. అాంచనా వేసాంద?  
 A. 7.1 %           B-7.5 %           C. 6.9 %       D. 7.8 %  
20.ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన డెమోక్రస్ట ఇాండెక్స 2019 ప్రకయాం 
బాయత్దేశాం ఏ సాానాం లో నిలిచిాంద?  
 A . 41            B. 40           C. 43         D. 44    
 
 
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్  

సమాధానాలు: 
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1. ఇటివ్ల విడుదల అయిన జాండ్ర్ గాయప్ ఇాండెక్స 2018 లో 

బాయత్దేశాం ఏ సాానాం లో ఉననద? 
A. 121   B. 101   C. 100   D. 108  

2. ఫ్యయచర్ ఆఫ్ట ఔనస్న్ ఇన్ ఫ్లస్ట గ్రోత్ ఔనూసయభర్ మారకట్ – 
ఇాండియా రిపోర్లట ప్రకయాం బాయత్దేశాం ఎపటికి ప్రాంచాంలో అత్త 
పెదద వినియోఖదార్ల మారకట్ గా ఆవియబవిస్టతాంద? 
A. 2030 B. 2025   C. 2020  D. 2022  

3. ఫ్రాన్స జాతీమ దనోత్సవ్ాం రోజున(జూలై 14) అలుయుకు పాలపడి, తీవ్ర 
ఉద్రిఔతత్ చెలరేఖ టానికి కయణాం అయిన ఫ్రాన్స లోని ఉదయభకర్లలు ఏ 
సాంసా కు చెాందనవార్ల?  
A. బ్లు రవెలుయష్నరీస్     B. ఎలోు వెస్ట       
C. A&B రాండు సాంసాలు        D. పైవి ఏవీ కవు   
4. ఎడారి భరియు ఔర్లవు వ్యత్తరేఔ ప్రాంచ దనోత్సవ్ాం (వ్యల్ు డే ట్ట 
ఔాంబాట్ డిజరిటఫీకేష్న్ అాండ్ డ్రాట్) (WDCDD) 2019 యొఔక ముకయ 
థీమ్ ఏమిటి?  
A. Dont let desertification     B. together grow   
C. Let’s grow the future together.    D. nature cures  
5.ఐఔయరాజయసమిత్త నివేదఔ ల ప్రకయాం ప్రాంచాం,  ప్రత్త సాంవ్త్సయాం ఎనిన 
బ్సలిమన్ టనునల సాయవ్ాంత్మైన నేలలు కోలోపతుననద?   
A. 22  B. 24  C. 26   D.29   
6. 2019 జూన్ 21 న నియాహిాంచ ఫడిన అాంత్రాెతీమ యోగా 
దనోత్సవ్ాం ఏ థీమ్ తో నియాహిాంచ ఫడిాంద? 
A. హెల్త ఈజ్ వెల్త                B. యోగా ద గఫ్టట    
C. క్సనుమేట్ యాక్షన్             D.ఆల్ వ్ర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యు  
7. భాయత్దేశాం లో ఉగ్రవాద వ్యత్తరేఔ దనోత్సవ్ాం (యాాంట్ట టెర్రరిజాం డే) 
గా ఎపుపడు నియాహిాంచాలని ఇట్టవ్ల UGC దేశాం లోని అనిన 
యూనివ్రిసట్ట లకు తెలిమ జేసాంద?   
A. మే 21   B. జూన్ 22   C. జూలై 21   D. ఆఖస్ట 8   
8. ఇట్టవ్ల బాయత్ ప్రధాని కి ఏ దేశాం ఆ దేశ అతుయననత్ పుయసాకయాం 
ప్రధానాం అయిన ఆయుర్ ఆఫ్ట ద డిసటాంగాస్ద రూల్ ఆఫ్ట నిష్ణన్ ఇజుదీదన్ 
ను ప్రధానాం చేసాంద?  
A.సౌదీ అరేబ్సయా  B. మారిష్స్    C. మాలీదవ్స  D. విమతానాం  
9. భాయత్ ప్రధాని గా రాండ్వ్ సారి నరేాంద్రమోడ్డ ఎపుపడు ప్రమాణ 
స్టాకయాం చేసార్ల? 
A. మే 31  B. మే 30  C. మే 29   D. మే 28   
10. 2019 లో భాయత్దేశాం లో అత్యాంత్ ఆఔయ్వ్ాంత్మైన బ్రాండ్ గా ఏద 
నిలిచిాంద? 
A. అమెజాన్ ఇాండియా: B. రిలయెన్స   C. ఎయిర్ టెల్   D. వాల్ మార్ట   
11. ఫెమినా మిస్ ఇాండియా వ్యల్ు 2019 కిరీటానిన సొాంత్ాం చేస్టకునన 
స్టభన్ రావ్, ఏ రాష్ణానికి చెాందనవార్ల?  

A. భహారాష్ట్ర   B. భధయప్రదేశ్   C. రాజసాాన్ D. హరాయనా  
12. ఇట్టవ్ల BBc అవార్లు గెలుపాందన అక్షమపాత్ర ఫాండేష్న్ దాారా 
భాయత్దేశాం లో ప్రస్టతత్ాం ప్రత్త రోజు ఎనిన మిలిమను భాంద పిలులకు 
భధాయహన భోజనాం అాందుతుననద?  
A. 1.70    B. 1.75 C. 1.80   D. 1.85    
13. UNMISS కు ఔమాాండ్ర్ గా ఇట్టవ్ల నియాభఔాం పాందన 
భాయత్దేశానికి చెాందన ఆరీమ అధికరి ఎవ్ర్ల?  
A. లుయటినేాంట్ జనయల్ శైలేష్ త్తనైఔర్ B. జనయల్ శివాలిక్     
C. జనయల్ దూబే    D. లుయటినేాంట్ జనయల్ కియణ్ భదాా    
14. మేన్ బుఔర్ ఇాంటరేనష్నల్ ప్రైజ్ కు ఇట్టవ్ల ఎాంపిఔ అయిన జోఖా 
అలహరిత ఏ దేశానికి చెాందన యచయిత్?  
A. UAE    B. సౌదీ అరేబ్సయా   C. భలేషియా  D.  భన్  
15. UNSDG ఇాంఫుుయెాంని్యాల్ పీపుల్ ఇన్ హెల్త కేర్ అవార్లు ను 
ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల గెలుపాందార్ల?  
A. ఆచాయయ బాలఔృష్ా  B. బాబా రాాందేవ్   C. A&B    D. ఇదదరూ కదు   
16. ఐఔయరాజయసమిత్త ప్రధానాం చేస్క అతుయననత్ శాాంత్త రియక్షణ అవార్లు 
క్సటన్ బాయే డ్యాగేన మెడ్ల్ పర్ ఎక్సస్నల్ ఔరేజ్ అవార్లు ను 
ఇట్టవ్ల భయణాాంత్యాం ఏ దేశానికి చెాందన చానీస చిటేట్ 
గెలుపాందార్ల? 
A. దక్షిణ ఆఫ్రిక   B. మాలే C. కతార్   D. శ్రీలాంఔ   
17. AFC ఆసయాన్ ఔప్ ఫుట్ బాల్ టోయనమెాంట్ట 2019 ఏ దేశాం లో 
నియాహిాంచ ఫడును? 
A. భాయత్దేశాం   B. తైవాన్  C. చైనా  D. విమతానాం  
18. వ్యల్ు ప్రెస్ ఫ్రీడ్ాం ప్రైజ్ 2019 లభిాంచిన వా లోనే భరియు కయవ్ 
స్టయ్ లు ఏ దేశాం నకు చెాందన జయనలిస్టటలు? ---  
A. శ్రీలాంఔ B. భమనామర్  C. దక్షిణ కరియా  D. విమతానాం   
19. ప్రాంచ ప్రసదద చెాందన పులిటెర్ అవార్లులను ఎవ్ర్ల 
నియాహిసాతర్ల?  
A.  కలాంబ్సయా యూనివ్రిసట్ట    B. హారాార్ు యూనివ్రిసట్ట   
 C. మిససపి యూనివ్రిసట్ట  D. కేాంబ్రిడె్ యూనివ్రిసట్ట    
20. ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన  వ్యల్ు ఎఔనమిక్ అవుట్ లుక్ 2019 
ఏప్రల్ నివేదఔ ప్రకయాం 2019 వ్ సాంవ్త్సయాం లో ప్రాంచ ఆరిదఔ వ్ృదద 
రేట్ట ఎాంత్గా నమోదు అవ్ానుననద? (2017 వ్ృదద రేట్ట 4 % కగా 
2018 వ్ృదద రేట్ట 3.6 %) 
A. 3.0   B. 3.1    C. 3.2  D. 3.3   
 
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్  

సమాధానాలు: 

1.D  2.A 3.B 4.C 5.B 6.C 7. A 8.C 9.B 10.A 11.C 

12.B 13.A 14.D 15.A 16.B 17.C 18.B 19.A 20. D  
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1. ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన ప్రాంచ బాయాంకు యొఔక ప్రవాస భరియు 
అభివ్ృది నివేదఔ ప్రకయాం 2018 లో ప్రాంచాం లో అత్యధిఔాంగా 
కుట్టాంఫ చెలిుాంపులు ఔలిగన దేశాం గా ఏద నిలిచిాంద? 
A. చైనా  B. భాయత్దేశాం  C. యు.ఎస్.ఏ  D. సౌదీ అరేబ్సయా  
2. ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన నేష్నల్ ఇనిస్టూయష్నల్ రాయాంకిాంగ్ ఫ్రాం 
వ్ర్క 2019 లో అనిన యాంగాలలో ఔలిపి మొదటి సాానాం ను ఏ సాంసా 
సాధిాంచిాంద? 
A. IIT భద్రాస్   B. IIT కయగ్పపర్    C. IIT కనూపర్    D. IIT బాంఖళూర్ల   
3. ఇట్టవ్ల ప్రధాని నరేాంద్ర మోడ్డ అాందుకునన ఏ దేశాం యొఔక 
అతుయననత్ పౌయ పుయసాకయాం అయిన  జయేద్ మెడ్ల్ ను 
అాందుకునానర్ల? 
A. సౌదీ అరేబ్సయా    B.  UAE   C. ఇరాన్    D. ఆపఘనిసాతన్    
4. ఇట్టవ్ల విడుదల అయిన ఆసాకర్ అవార్లులు 2019 లో ఉత్తభ 
చిత్రాం గా ఏ సనిమా ఎాంపిఔ అయిాంద? --- 
A. సైల్లాంట్ వెహిఔల్  B. స్టక్రెట్ ఏజాంట్    C. రడ్ బుక్    D. గ్రీన్ బుక్  
5. మిసనసల్ ససటాం అవార్లు 2019 కి ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల ఎాంపిఔ అయాయర్ల?  
A. రాజాయత్నాం   B. కియణ్ కరితక్   C. సతీష్ రడిు   D. యమేష్ పుజారి   
6. డాన్ డేవిడ్ పుయసాకయాం 2019 ను ఇట్టవ్ల అాందుకునన బాయతీమ 
చరిత్రకర్లడు ఎవ్ర్ల?  
A. సాంజయ్ స్టబ్రహమణయాం  B. ర్మిలాు థార్    
C. లువ్నాద్      D. అఖసటన్   
7. అడిమయల్ ఔయాంబ్లర్ సాంగ్ బాయత్ నేవీ యొఔక ఎననవ్ చీఫ్ట ఆఫ్ట నేవ్ల్ 
సాటఫ్ట? 
A. 23    B. 24  C. 25    D. 26   
8. ఇాండిమన్ మెటిరియోలాజిఔల్ డిపారటమాంట్ (IMD) యొఔక డైరఔటర్ 
జనయల్ గా ఇట్టవ్ల ఎవ్ర్ల నియాభఔాం పాందార్ల? 
A. భృతుయాంజమ భహాపాత్ర     B. విశాజిత్ హరిచాందన్    
C. ప్రయానాందన్ చోప్రా     D. యభయఔవ్యదన్    
9. పాకిసాతన్ ఇాంటలిజన్స సాంసా ISI ప్రధాన కరాయలమాం ఎఔకడ్ ఔలదు? 
A. రావ్లిపాండి   B. లాహోర్   C. ఇసాుమాబాద్    D. ఔరాచీ  
10. ఇట్టవ్ల ఒడిసాస ముకయభాంత్రి గా బాధయత్లు చేటిటన నవీన్ 
టానమక్ ఇపటికే ఎనిన సార్లు ఒడిసాస ముకయభాంత్రి బాధయత్లు 
చేటాటర్ల? 
A. మూడ్వ్సారి   B. నాలుఖవ్ సారి  C  అయిదవ్ సారి D. ఆయవ్సారి  
11. పి.ఎస్.గోలే చే సకికాం ముకయభాంత్రి గా ప్రమాణ స్టాకయాం చేయిాంచిన 
సకికాం ఖవ్యనర్ ఎవ్ర్ల? 
A. హరిప్రసాద్  B. ఖాంగా ప్రసాద్ C. ఆనాందీబన్  D. దేవ్వ్రత్    
12. భాయత్ స్టప్రాం కోర్లట లో ప్రధాన నాయమమూరిత తో సహా ఉనన మొత్తాం 
నాయమమూర్లతలు ఎాంత్భాంద? 

A. 33 B. 30 C. 31 D. 32  
13. ఇట్టవ్ల భాయత్దేశాం నకు రిశీలఔ దేశాంహోదా ఇచిున 11 వ్ 
ఆరికటిక్ కౌనిసల్ భాంత్రుల సాాయి సమావేశాం ఇట్టవ్ల ఎఔకడ్ నియహిాంచ 
ఫడిాంద? 
A. సాటెరాుాండ్   B. ఫినాుాండ్ లోని రోవ్నిమి  
C. యష్ణయ లోని మాస్టక    D. ఆసా్కలియా లోని సడ్డన    
14. ఆఫ్రిఔన్ యానిమన్ క్రొత్త చైయమన్ గా ఇట్టవ్ల ఎనినఔ అయిన అబేదల్ 
పతా ఎల్ సస్టస, ప్రస్టతత్ాం ఏ దేశ అధయక్షుడడు?  
A. అలెీరియా   B. బుర్లాండి   C. ఈజిప్ట  D. బోత్సవానా  
15. SPICE 2000 బాాంబుల కనుగోలు కయకు ఏ దేశానికి చెాందన ఏ 
సాంసా తో ఇట్టవ్ల బాయత్ వాయుస్కన (IAF) పాందాం కుదుర్లుకుాంద? 
---A. ఇజ్రాయిల్ B. అమెరిక  C. యష్ణయ  D. జయమనీ     
16. కయగ ప్రహార్ పేర్లతొ భాయత్ ఆరీమ ఇట్టవ్ల ఎఔకడ్ శిక్షణ అబాయస 
కయయక్రభాం ను నియాహిాంచిాంద?  
A. హరాయనా   B. ాంజాబ్ C. భధయప్రదేశ్    D. అాండ్మాన్   
17. అాంత్రిక్ష యుదద వ్యవ్సా ల కయకు ఔృషి చేయుటకు ఏ ప్రతేయఔ సాంసా 
ను ఏరాపట్ట చేయాలని ఇట్టవ్ల కేాంద్ర కేబ్సనేట్ నియాయిాంచిాంద? ----  
A. స్కపస్ టెకనలజీ ఎనేహనిసమేాంట్ ఏజనీస   B. ఇస్క్ వ్యల్ు   
C. స్కపస్ ఇాండియా   D. డిఫెన్స స్కపస్ రీసర్ు ఏజనీస  
18. భాయత్ వైమానిఔ దళ్ాం బాలాకోట్ దాడులకు ఇచిున కోడ్ పేర్ల 
ఏమిటి? 
A. ఆరేష్ణ్ విజయ్    B. ఆరేష్న్ ఔల్ప్పోట్    
C. ఆరేష్ణ్ స్కనక్అవుట్      D. ఆరేష్ణ్ ఫాందర్    
19. ఇట్టవ్ల భాయత్ ఆరీమ ఏ దేశాం యొఔక ఆరీమ తో ఔలిపి ఆరేష్ణ్ సన్ 
రైజ్ 2 ను నియాహిాంచిాంద? 
A. భూటాన్   B. భమనామర్ C. థాయిలాాండ్    D. ఫాంగాుదేశ్  
20. భాయత్ వాయుస్కన లో ప్రవేశ పెడుతునన అపాచీ హెలికటర్లు  ఏ 
దేశాం నుాంచి కనుగోలు చేమఫడుతునానయి?  
A. ఇజ్రాయిల్   B. యష్ణయ   C. అమెరిక  D. జయమనీ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

ప్రాక్టటస్ పేర్  

సమాధానాలు: 

1. B 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.C 10.C 11.B 

12.C 13.B 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.C  
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జనయల్ సైన్స   

1. a. కలేమాం మానవ్ శరీయాం లో అత్త పెదద గ్రాంధి.    
b. కలేమాం ను ఉబమ గ్రాంధి అని కూడా పేర్కాంటార్ల. 
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
2. a. ఉచాాసాం లో శరీయాం లోనికి తీస్టకునే గాలిలో ఆకిసజన్ శాత్ాం 21%. 
b. నిశాాసాం లోని గాలిలో ఆకిసజన్ శాత్ాం 16% 
A. a మాత్రమే సరియైనద   B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు 
3. వివిధ శాాసాాంగాలు, జీవులను జత్ర్లచ్చము. 
a. చయమాం     1. బొదదాంఔ  
b. పుసతకకయ మొపలు  2. వానపాము  
c. పుసతకకయ ఊపిరిత్తతుతలు  3. ర్మయ  
d. వాయునాళాలు   4. తేలు  
A. a2, b3, c4, d1     B. a3, b1, c4, d2     
C. a1, b4, c3, d2      D. a4, b1, c3, d2  
4. జీవులు, శాాసక్రమ క్రయా యకలను జత్ర్లచ్చము. 
a. సరీసృపాలు   1. జల శాాసక్రమ  
b. చేలు     2. వాయునాళ్ శాాసక్రమ  
c. జలఖ       3. పుపుస శాాసక్రమ  
d. క్టటకలు       4. చయమ శాాసక్రమ  
A. a2, b4, c1, d3      B. a4, b2, c3, d1    
C. a3, b1, c4, d2     D. a3, b2, c4, d1  
5. a. ఊపిరిత్తతుతలలోని ఖదులను ఆలిాయోలై అని అాంటార్ల.  
b. ఆలిాయోలై లో శాాస వాయువుల మారిపడి జర్లగుతుాంద.  
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
6.  a. అవాయు శాాసక్రమ లో ఆకిసజన్ అవ్సయాం ఉాండ్దు.  
b.  అవాయు శాాస క్రమ పలిత్ాంగా అత్త ఎకుకవ్  శకిత ఉత్పత్తత అగును.  
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
7. a. ప్రాంచాంలో మొదటిసారిగా యఔతప్రసయణ విధానానిన 
ప్రయోఖప్యయాఔాంగా వివ్రిాంచిన శాస్త్రవేత్త విలిమాం హారేా. 
b. విలిమాం హారేా ను యఔత ప్రసయణ పితాభహ్లడు గా పేర్కాంటార్ల.  
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
8. వివిధ జాంతువులు, వాటి హృదమాం లో ఔలిగఉనన ఖదుల సాంకయ లలో 
త్పుపగా జత్రిచినద ఏద? 
A. బొదదాంఔ ----- 13 ఖదులు   B. సొయ చే ---2 ఖదులు  
C. మొసలి ------3 ఖదులు  D. ఆవు ----- 4 ఖదులు  
9. ఆరోఖయవ్ాంత్మైన మానవునిలో యఔత పీడ్నాం (Blood Pressure) ఎాంత్గా 
ఉాంట్టాంద? 
   A. 80/120       B. 90/120        C. 120/80         D. 120/90  

10. హృదమ ఔాండ్రాలకు యకతనిన త్దాారా ఆకిసజన్ ను అాందాంచే ఏ 
యఔతనాళ్ాం లో అవాాంత్రాలు ఏయపడ్టాం వ్లన గుాండె పోట్ట 
సాంబవిాంచిాంద? 
    A. ఔరోనరి సయ      B. ఔరోనరి ధభని    
    C. ఔవాట ధభని                    D. దైహిఔ భహా ధభని  
11. హృదమాం నిచేస్క విధానానిన తెలిమజేస్క రిఔయాం ఏద? 
A. సపగోన మానోమీటర్     B. కరిుయో మీటర్     
C. ఎలకోా కరిుయో గ్రామ్    D. మాగనటో కరిుయో గ్రాఫ్ట  
12. a. ప్రాంచాంలో మొదటిసారిగా గుాండె మారిపడి చికిత్స ను చేసన వ్యకిత 
క్రసటమన్ బరానర్ు  
b. భాయత్దేశాం లో మొటటమొదటిసారిగా గుాండె మారిపడి చేసన వ్యకిత 
వేణుగోపాల్  
c. ప్రాంచాంలో మొదటిసారిగా ఔృత్రిభ గుాండె ను త్యార్ల చేసనద 
విలిమాం కోల్ఫ  
 A. a, b మాత్రమే సరియైనద    B. a,c మాత్రమే సరియైనవి    
 C. b,c మాత్రమే సరియైనవి        D. a,b,c కూడా సరియైనవే  
13. a. యఔతాం గురిాంచి అధయమనాం చేస్క శాసాోనిన హెభటాలజీ అాంటార్ల.  
     b. హీమో సమనిన్ అను యఔత వ్యాఔాం ఉాండ్టాం వ్లన నత్తలు, ఆలిుప      
          లలో యఔతాం నీలి యాంగులో ఉాంట్టాంద.  
   A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
   C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
14. a. ఫ్లదర్ ఆఫ్ట ఫుడ్ గ్రూప్స (యఔత వ్రాగల పితాభహ్లడు) అని కర్ు లాాండ్ 
సనటనర్ ను పిలుసాతర్ల. 
 b. కర్ు లాాండ్ సనటనర్ యొఔక జనమదనోత్సవ్ాం అయిన జూన్ 16 ని ప్రాంచ 
యఔత దాన దనోత్సవ్ాం గా జర్లపుకుాంటార్ల. 
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
15. a. మానవ్ మూత్రపిాండ్ాం లో ఉాండే నిరామణాత్మఔ క్రయాత్మఔ ప్రమాణాం 
నూయరాన్. 
b. ఆరోఖయవ్ాంత్మైన మానవునిలో ఔ రోజుకు 1.5 లీటయు మూత్రాం ఉత్పత్తత 
అవుతుాంద. 
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
16. a. మూత్రరీక్ష దాారా ఖరాబనిన నిరాదరిాంచవ్చ్చు.  
b. ఖయబాంతో ఉనన భహిళ్ మూత్రాం లో HCG (హ్యయభన్ కోరియానిక్ 
గొనెడోట్రోఫిన్) ఉాంట్టాంద. 
A. a మాత్రమే సరియైనద    B. b మాత్రమే సరియైనద     
C. a, b లు సరియైనవే   D. a భరియు b లు రాండూ సరియైనవి కవు  
17. మూత్రపిాండ్ాం లో రాళ్ళు (కిడ్డన స్టటన్స) ఈ దారాిలతో ఏయపడి ఉాండును. 
A.కలి్మాం పాస్కపట్ B.కలి్మాం ఆఔసలేట్ C.యూరిక్ ఆభుాం D.పై అనీన  
 

ANSWERS 

1.A 2.C 3.A 4.C 5.C 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B 11.C 12.D 

13.C 14.A 15.B 16.C 17.D        
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 

1.దేశాం లో స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయల సాధన లో “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” ని ఇటివ్ల ఎవ్ర్ల విడుదల చేసార్ల?  
A.కేాంద్ర ఆరిదఔ శాక B.ప్రధాని కరాయలమాం C.NSSA D.నీతీఆయోగ్  
2.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో అనినయాంగాలలో ఔలిపి దేశాం లో ఏ సాానాం లో 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిాంద?  
A.3                 B.4                 C.5            D.6   
 3.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో అనినయాంగాలలో ఔలిపి దేశాం లో ఏ సాానాం లో 
తెలాంగాణా నిలిచిాంద?  
A.4          B.6            C.9             D.11    
4.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో అనినయాంగాలలో ఔలిపి దేశాం  లో మొదటి సాానాం లో 
నిలిచిన రాష్ణాలు ఏవి?  
A.హిమాచల్ ప్రదేశ్,       B.కేయళ్       C.ాంజాబ్     D.A&B  
5.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో అనినయాంగాలలో ఔలిపి దేశాం  లో చివ్రి సాానాం లో 
నిలిచిన రాష్ణాలు ఏవి? 
A.ఉత్తయప్రదేశ్,      b. బ్లహార్,          C. అస్టాం         D.పై అనీన  
 6.నీతీఆయోగ్ యొఔక స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలను ఎపటిఔలాు 
సాధిాంచాలని నీతీఆయోగ్ లక్షయాంగా నిరిదశిాంచిాంద?  
A.2025          . B.2030            C.2035      D.2040   
7.ఎనిన స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలను 2030 సాంవ్త్సరానికి సాధిాంచాలని 
నీతీఆయోగ్ లక్షయాంగా నిరేదశిాంచిాంద?  
A.14              B.15          C.16           D.17   
8.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో ఎనిన స్టషిటరాభివ్రుదద లక్ష్యయల ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకుాంద?  
A. 12          B. 13            C.16               D.17      
9.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో ఎనిన స్టషిటరాభివ్రుదద లక్ష్యయల ను విడిచి పెటటడ్ాం 
జరిగాంద?  
A.02     B.03       C. 04       D.05     
10.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా దేశానికి ఎనిన పాయిాంటు స్టకర్ల లభిాంచిాంద? 
A.56              B.57           C.58                D.59 
11.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ణానికి ఎనిన పాయిాంటు స్టకర్ల లభిాంచిాంద? 
A.61          B.62             C.63                D.64  

12.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా ఆాంధ్రప్రదేశ్ 64 పాయిాంట్టు సాధిాంచి ఎననవ్ సాానాం లో 
నిలిచిాంద?  
A.రాండ్వ్  B.మూడ్వ్    C.నాలుఖవ్            D.అయిదవ్    
13.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా తెలాంగాణా రాష్ణానికి ఎనిన పాయిాంటు స్టకర్ల లభిాంచిాంద? –
A.58                 B.59              C.60             D.61  
14.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా తెలాంగాణా 61 పాయిాంట్టు సాధిాంచి ఎననవ్ సాానాం లో 
నిలిచిాంద?  
A.ఏడ్వ్    B.ఎనిమిదవ్ సాానాం  C.తొమిమదవ్ సాానాం  D.దవ్ సాానాం   
15.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా అత్యధిఔ స్టకర్ల సాధిాంచిన రాష్ణాలు ఏవి?  
A.డిలీు        B.హిమాచల్ ప్రదేశ్,          C. కేయళ్       D.B & C  
16.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా అత్యధిఔ స్టకర్ల సాధిాంచి, మొదటి సాానాం లో నిలిచిన 
రాష్ణాలు హిమాచల్ ప్రదేశ్, కేయళ్ ల స్టకర్ల ఎాంత్?  
A.68             B. 69                 C.70             D.72   
17.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా అత్యధిఔ స్టకర్ల సాధిాంచి రాండ్వ్ సాానాం లో నిలిచిన రాష్ట్రాం 
ఏద?  
A.త్మిళ్నాడు    B.కేయళ్    C.హిమాచల్ ప్రదేశ్    D.హరాయనా   
18.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో 13 లక్ష్యయలకు 100 స్టకర్ ను రిఖణన లోనికి 
తీస్టకోగా అత్యలప స్టకర్ల సాధిాంచి చిటటచివ్రి సాానాం సాధిాంచిన రాష్ట్రాం 
ఏద?  
A. ఉత్తయప్రదేశ్    B.బ్లహార్    C.ఝాయఖాండ్   D.చతీతష్ గడ్    
19.నీతీ ఆయోగ్ ఇట్టవ్ల విడుదల చేసన “స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 
నివేదఔ 2018” లో రాష్ణాలలో చిటటచివ్రి సాానాం లో నిలిచిన ఉత్తయప్రదేశ్ 
సాధిాంచిన స్టకర్ల ఎాంత్?  
A.40             B.42             C.44           D.46    
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

ANSWERS 

1.D, 2.B, 3.C, 4.D, 5.D, 6.B, 7.D, 8.B, 9.C, 10.B, 

11.D, 12.C, 13.D, 14.C, 15.D, 16.B, 17.A, 18.A, 

19.B  
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నీతీఆయోగ్ యొఔక 17 స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – 2018 లో మొదటి సాానాం లో నిలిచిన రాషా్ణలు 

స్టసతరాభివ్రుదద 
లక్షయాం (SDG) 

సాంకయ 

స్టసతరాభివ్రుదద లక్షయాం కేటఖరీ లో మొదటి సానాాం లో నిలిచిన రాషా్ణలు 

మొదటి లక్షయాం  పేదరిఔ నిరూమలన  త్మిళ్నాడు  

రాండ్వ్ లక్షయాం  ఆఔలి లేకుాండా చేమటాం (జీరో హాంఖర్)(ఆహాయ 
బద్రత్) 

గోవా, డిలీు  

మూడ్వ్ లక్షయాం  భాంచి ఆరోఖయాం భరియు సాంక్షేభాం  కేయళ్  

నాలుఖవ్ లక్షయాం  నాణయమైన విదయ  కేయళ్, చాండ్డగర్  

అయిదవ్ లక్షయాం  లిాంఖ సమానత్ాాం  కేయళ్, సకికాం  

ఆయవ్ లక్షయాం  రిశుభ్ర త్రాగునీర్ల భరియు పారిశుధయాం  గుజరాత్, చాండ్డగర్  

ఏడ్వ్ లక్షయాం  సౌలబయమైన భరియు రిశుభ్ర ఇాందనాం  త్మిళ్నాడు, చాండ్డగర్  

ఎనిమిదవ్ లక్షయాం  ఉపాద, ఆరిదఔ వ్ృదద  గోవా  

తొమిమదవ్ లక్షయాం  రిశ్రభలు, నవ్ఔలపన భరియు మౌలిఔ సౌఔరాయలు  భణిప్యర్, డిలీు  

10 వ్ లక్షయాం  అసమానత్ల త్గగాంపు  తెలాంగాణా, మేఘాలమ, మిజోరాాం  

11 వ్ లక్షయాం  స్టసతయ నఖరాలు భరియు సమాజాలు  గోవా  

12 వ్ లక్షయాం  బాదయతాయుత్మైన వినియోఖాం భరియు ఉత్పత్తత  అసాసాం, చతీష్ గడ్, గోవా, భణిప్యర్, ఒడిసాస, ఉత్తరాకాండ్  

13 వ్ లక్షయాం  శీతోష్సాాత్త కరాయచయణ  రిఖణిాంచ  లేదు  

14 వ్ లక్షయాం  జలాం లో జీవ్ాం  రిఖణిాంచ  లేదు  

15 వ్ లక్షయాం  భూమి పై జీవ్ాం  రిఖణిాంచ  లేదు  

16 వ్ లక్షయాం  శాాంత్త, నాయమాం భరియు ఫలమైన సాంసాలు  హిమాచల్ ప్రదేశ్  

17 వ్ లక్షయాం   లక్ష్యయల సాధనలో భాఖసాాభయాం  రిఖనిాంచ లేదు  

  
 
 
 
 
 

స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలలో కేటఖరీలు: 
Achiever 100  
Front Runner  65 – 99  
Performer  50 – 64  
Aspirants 0 – 49  
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“స్టసతరాభివ్రుదద లక్ష్యయలు – నివేదఔ 2018” 
స్టసతరాభివ్రుదద లక్షయాం 

(SDG) సాంకయ 
స్టసతరాభివ్రుదద లక్షయాం భాయత్దేశ 

స్టకర్ల 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

స్టకర్ల 
తెలాంగాణా 

స్టకర్ల 
మొదటి లక్షయాం  పేదరిఔ నిరూమలన  54  67  52  
రాండ్వ్ లక్షయాం  ఆఔలి లేకుాండా చేమటాం (జీరో హాంఖర్)(ఆహాయ బద్రత్) 48  50  53  
మూడ్వ్ లక్షయాం  భాంచి ఆరోఖయాం భరియు సాంక్షేభాం  52  68  73  
నాలుఖవ్ లక్షయాం  నాణయమైన విదయ  58 77  66  
అయిదవ్ లక్షయాం  లిాంఖ సమానత్ాాం  38 44  43  
ఆయవ్ లక్షయాం  రిశుభ్ర త్రాగునీర్ల భరియు పారిశుధయాం  63 59  55  

ఏడ్వ్ లక్షయాం  సౌలబయమైన భరియు రిశుభ్ర ఇాందనాం  51 76  63  

ఎనిమిదవ్ లక్షయాం  ఉపాద, ఆరిదఔ వ్ృదద  65 81  75  

తొమిమదవ్ లక్షయాం  రిశ్రభలు, నవ్ఔలపన భరియు మౌలిఔ సౌఔరాయలు  44 31  16  

10 వ్ లక్షయాం  అసమానత్ల త్గగాంపు  71 75  100  

11 వ్ లక్షయాం  స్టసతయ నఖరాలు భరియు సమాజాలు  39 26  44  

12 వ్ లక్షయాం  బాదయతాయుత్మైన వినియోఖాం భరియు ఉత్పత్తత  90 87  83  

13 వ్ లక్షయాం  శీతోష్సాాత్త కరాయచయణ  రిఖనిాంచ లేదు  

14 వ్ లక్షయాం  జలాం లో జీవ్ాం  రిఖనిాంచ లేదు 

15 వ్ లక్షయాం  భూమి పై జీవ్ాం  రిఖనిాంచ లేదు 

16 వ్ లక్షయాం  శాాంత్త, నాయమాం భరియు ఫలమైన సాంసాలు  71  90  66  

17 వ్ లక్షయాం   లక్ష్యయల సాధనలో భాఖసాాభయాం  రిఖనిాంచ లేదు 

మొత్తాం స్టకర్ల   57  64  61  
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INDIAN POLITY 





  
 
  
 
  
 
  





 









    
    
    

  
 
 
  


    

    
 
     








    
    
    


        
     
        


       


  

  
    
  
  
  





  
          


 








ప్రాక్టటస్ పేర్ 
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                                  ECONOMY 

 

1) 2వ్ ప్రణాళిక కలాంలో భహల్ నోబ్సస్ ఎనిన యాంగాల 
వ్ృది నమూనా పాటిాంచార్ల?   
ఎ) 2     బ్స) 3      స) 4    డి)  5  

2) స్కచనాత్మఔ ప్రణాళికలు మొదటిసారిగా అభలు చేసన 
దేశాం ఏమిటి?  
ఎ) యష్ణయ    బ్స) అమెరిక   స) చైనా   డి) ఫ్రాన్స  

3) ాంచ వ్య్ ప్రణాళిఔ దేనికి చెాందనద ? 
ఎ) సాలప కలిఔ     బ్స) భదయకలిఔ   
స) దీయఘ కలిఔ    డి) అత్తసాలప కలిఔ  

4) “నీత్త అయోగ్” మొదట వైస్ ఛైయమన్ ఎవ్ర్ల? 
ఎ) మోడి                బ్స) అయవిాంద్ నగారిమా  
స) రాజీవ్ భహరి్      డి) అహ్లు వాలియా  

5) “పాున్ు ఎకనమీ పర్ ఇాండియా” అనే గ్రాంధానిన యచిాంచిన 
వార్ల ఎవ్ర్ల?  
ఎ) వి.క్స.ఆర్.వి. రావు  బ్స) విశ్శాశాయమయ  
స) నెహ్రూ   డి) దలాల్  

6) నీత్త అయోగ్ లో “NITI” అనగా? 
ఎ) National income for transforming India 
బ్స) National Institution for Transforming India 
స) National Institution for Training  India 
డి) Not Income Transforming India 

7) ప్రాంచాంలో అత్తపెదద ఆరిదఔ వ్యవ్సా ఏమిటి? 
ఎ) అమెరిక     బ్స) జపాన్  
స) ఇాండియా    డి) భూటాన్  

8) ఈ క్రాంద వాటిలో సరైనద ఏమిటి? 
ఎ) మొదటి ప్రణాళిఔ  -  1951-56 
బ్స) 3వ్ ప్రణాళిఔ     -   1966 – 1971 
స) 6వ్ ప్రణాళిఔ     -   1980 – 85  
డి) 10వ్ ప్రణాళిఔ    -   2002 – 07  

9) క్రాంద వానిలో ప్రణాళిఔ లక్షణాలకు సాంఫాంధిాంచి త్పుపగా 
జత్ చేమడ్మైనద? 
ఎ) 1వ్ ప్రణాళిఔ  - సామాజిఔ అభివ్ృదద ధఔాం  

బ్స) 2వ్ ప్రణాళిఔ  - భారీ రిశ్రభలు  
స) 3వ్ ప్రణాళిఔ  - సాంతులిత్ ప్రాాంతీమ అభివ్ృదద  
డి) 4వ్ ప్రణాళిఔ  - పేదరిఔ నిరూమలన  

10)  ఆహాయ ధానాయలకు సాంఫాంధిాంచి ఇాండియా, USA భదయ 
పాందానిన ఏభాంటార్ల? 
ఎ) గాట్   బ్స) డ్ాంకేల్  స) P.L – 480    డి) S.L – 480  

11)  ఈ క్రాంద వాటిని వ్ర్లస క్రభాంలో గురితాంచాండి? 
ఎ) IADP, APCOB, FERA, MRIP, ACT  
బ్స) MRIP, IADP, FERA, APCOB  
స) APCOB, IADP, MRIPACT, FERA 
డి) IADP, APCOB, MRTP, FERA 

12)  ఈ క్రాంద వాటిలో సరైన ప్రవ్చనాం ఏమిటి?  
ఎ) 2వ్ ప్రణాళిఔను Big Push సదాదాంత్ాం ఆధాయాంగా  
     రూపాందాంచార్ల 
బ్స) 3వ్ ప్రణాళిఔ ప్యరితగా విపలాం అయిన ప్రణాళిఔ  
స) నైవేలి లిగెనట్ కర్పరేష్న్ ను 2వ్ ప్రణాళిఔలో  
     ప్రాయాంభిాంచార్ల 
డి) పైవ్నీన  

13)  ఈ క్రాంద వాటిలో త్పుపగా ఉనన ప్రవ్చనాం ?   
ఎ) 2వ్ ప్రణాళిఔను బ్సగ్ పుష్ సదాదాంత్ాం ఆధాయాంగా  
     రూపాందాంచార్ల  
బ్స) 4వ్ ప్రణాళిఔను PL -480 పాందాం యదుద  
     చేస్టకునానర్ల  
స) 3వ్ ప్రణాళిఔలో  విదేశీ సహామాం 28-1 కోరిాంద  
డి) హిాందూ వ్ృది రేట్ట అధిఖమిాంచిన ప్రణాళిఔ  
     7వ్ ప్రణాళిఔ  

14)  “పిగ్మమ “ ప్రణాళిఔలు అని వేటిని అాంటార్ల?  ఎ) 
ఎ)1966-69                     బ్స)1969-74       
స)1961-66                      డి)1964-67 

 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

  1.సమాధానాలు: 1) సి 2) డ ి3) బి 4) బి) 5) 

బి 6) బి 7) ఎ 8) బి 9) డి 10) స ి11) డి 12) డి 

13) డి 14) ఎ 15) సి 16) సి 17) బి 18) ఎ  

19) సి 20) డి  

  సమాధానాలు: 1) స 2) డి 3) బ్స 4) బ్స) 5) బ్స 6) బ్స 7) ఎ   
8) బ్స 9) డి 10) స 11) డి 12) డి 13) డి 14) ఎ  
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SOCIETY, SOCIAL JUSTICE 
 
 
 
1.సమాజ శాస్త్ర పితాభహ్లడు ఎవ్ర్ల? 
A.ఆఖస్ట కోభట్  B.మాక్స వెఫర్ C.ములుర్  D.రావెన్   
2.భాయతీమ సామాజిఔ వ్యవ్సా లో వ్యాాం అనగా అయిాం 
ఏమిటి? 
A.జాత్త         B.వ్యగాం        C.యాంగు        D.త్యఖత్త  
3.భాయతీమ కుల వ్యవ్సా దేని ఆదాయాంగా మొదట ఏరాపట్ట 
చేమఫడిాంద? 
A.వ్ృత్తత                         B. ఆరిదఔ రిసాత్త   
C.పుట్టటఔ                     D.ప్రవాసాం చెాందన విధానాం  
4. బఖవ్దీగత్ లోని 4 వ్ అధాయమాం లో శ్రీఔృష్ా యమాత్మ 
సమాజాం లో వ్యకుతలు వివిధ కులాలు గా దేని ఆదాయాంగా 
గురితాంచ ఫడుతునానయని పేర్కనానర్ల? 
A. పుట్టటఔ  B.వ్ృత్తత  C.గుణఖణాలు  D.ఆరిదఔ స్టాభత్  
5.పిత్ృ సాాభయ వ్యవ్సా లో కుట్టాంబానికి పెదద గా ఎవ్ర్ల 
వ్యవ్హరిసాతర్ల? 
A.త్ాండ్రి   B.త్లిు   C.తాత్  D.అభమభమ  
6.వివాహ అనాంత్యాం వ్ధ్యవు, వ్ర్లని ఇాంటికి వ్చిు అఔకడ్ 
నివ్సాంచా డానిన ఏ వివాహ వ్యవ్సా గా పేర్కాంటార్ల? 
A. త్త సాయ నివాస దదత్త        B. తీన సాయ నివాస దదత్త 
C.దాాందా సాానిఔ నివాసము     D.నూత్న సాానిఔ నివాసాం  
7.ఔ త్రీ న, ఇత్య కులాలకు చెాందన వ్యక్టత ని వివాహాం 
చేస్టకునే విధానాం ను ఏభని పిలుసాతర్ల? 
A.అనులోభ విధానాం            B.ప్రత్తలోమా విధానాం 
C.అాంత్రిావాహ దదత్త           D.త్రీ న ఇష్ట విధానాం  
8. ఫాందువు లలో ఎవ్రిని వివాహాం చేస్టకోవ్చ్చుననే 
విధానాం ఆదాయాంగా జరిగ్మ వివాహానిన ఏభని పిలుసాతర్ల? 
A.దేవ్య నాయమాం               B.భారాయ బగనీ నాయమాం 
C.అధిఖభన వివాహాం       D.సమిషిట వివాహాం  
9. వేదాలను ఎవ్ర్ల యచిాంచార్ల? 
A. వేద వాయస్టడు             B.వాలిమకి   
C.జనమేజయుడు           D.ఎవ్ర్ల కదు  
 
 

 
 
 
 
10.భాయత్ సమాజాం లోని వ్రాాశ్రభ ధరామలు ఎనిన? 
A.2             B. 3                 C.4            D. 5  
11. ఎవ్ర్ల భోధిాంచిన అాంశాల సమాఔలనాం ముసుాం 
భత్ాంగా పేర్కాంటార్ల? 
A. అలాు   B. లాడెన్   C.భహమద్ ప్రవ్ఔత  D.భహమద్ ములాు  
12.భాయత్దేశాం లో క్రైసతవ్ భతానిన మొదట ప్రవేశ 
పెటిటనవార్ల ఎవ్ర్ల? 
A.బ్రిట్టష్   B.ఫ్రాంచ్   C. డ్చ్   D.పోర్లుగ్మస్  
13.హిాందూ భత్ాం ను ఎవ్ర్ల ప్రాయాంభిాంచార్ల? 
A.శ్రీరాముడు          B.శ్రీ ఔృష్ా యమాత్మ  
C.బుదద బఖవానుడు D.ఇద ప్రజల భనోభావాల 
సమాఔలనాం గా ఏయపడిాంద ఎవ్ర్ల ప్రాయాంభిాంచ లేదు.  
14. త్రీ న పుర్లషుని కయకు రూపాందాంచ ఫడిాంద కనీ, 
పుర్లషుడు త్రీ న కయకు రూపాందాంచ ఫడ్లేదు అని 
పేర్కాంట్టనన భత్ గ్రాంధాం ఏద? 
A.ఖురాన్   B.బఖవ్దీగత్    C.బైబ్సల్   D.గ్రాంధ సాహిబ్      
15.త్లాక్ త్లాక్ త్లాక్ అని మూడు సార్లు పేర్కనటాం 
దాారా బాయయకు బయత విడాకులు ఇచేు సాాంప్రదామాం ఏ 
భత్వ్యగాం లో ఔనిపిస్టతాంద? 
A.క్రైసతవ్   B.హిాందూ   C.ముసుాం    D.ఆదభ జాతులు  
16.భాయతీమ సామాజిఔ శాస్త్ర పితాభహ్లడు అని ఎవ్రిని 
పిలుసాతర్ల? 
A.జి.ఎస్.గరేయ                      B.ఏ.బ్స.బాజ్ పేయి    
C.ర్మిలాు థార్                 D.జి.ఎస్.కరేా  
 
 
 
 
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

సమాధానాలు:  
1.A, 2.C, 3.A, 4.C, 5.A, 6.A, 7.B, 8.C, 

9.D, 10.C, 11.C, 12.D, 13.D, 14.C,  

15.C, 16.A 
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                    PHYSICAL GEOGRAPHY INDIA AND AP 

 
 
1.పురాణాలలో భాయత్దేశాం ను ఏవిధాంగా పిలిచేవార్ల? 
A.బయత్కాండ్ాం            B.బయత్మాత్                   
C.జాంభూ దీాాం         D.పుణయభూమి  
2.భాయత్దేశాం లో అత్త త్కుకవ్ తీయ రేక ఖల రాష్ట్రాం ఏద? 
A.కేయళ్       B.గుజరాత్     C.ఒడిసాస        D.గోవా  
3.భాయత్దేశాం లో అత్త ఎతెనతన ఆనఔటట ఏద? 
A.హీరాకుడ్    B.ఇడుకిక    C.బాక్రానాంఖల్    D.తెహ్రీ  
4.భాయత్దేశాం లో ఖాస్ట, గారో యాత్ములు ఏ రాష్ట్రాం లో 
ఔలవు? 
A.అసాసాం   B.త్రిపుయ C.నాగాలాాండ్ D.మేఘాలమ      
5.భాయత్దేశపు దక్షిణాగ్ర ప్రాాంత్ాం అయిన ఇాందరా 
పాయిాంట్ ఎఔకడ్ ఉననద? 
A.లక్ష దీాపాలు            B.అాండ్మాన్ దీావులు     
C.నికోబార్ దీవులు     D.త్మిళ్నాడు  
6.ఔయకట రేక భాయత్దేశాం లో ఎనిన రాష్ణాల గుాండా 
ప్రయాణిస్టతాంద? 
A. 6             B.8                C.9            D. 2  
 7.భాయత్దేశపు ప్రామాణిఔ రేఖాాంశాం అయిన 82 ½ డిగ్రీల 
తూర్లప రేఖాాంశాం ఆాంధ్రప్రదేశ్ లోని ఏ టటణాం గుాండా 
ప్రయానిస్టతననద? 
A.రేణిగుాంట   B.విజమవాడ్ C.కకినాడ్ D.విశాకటటణాం  
8.క్రాంద వానిలో త్పుపగా జత్యచినద ఏద? 
A.రాడ్ కిుఫ్ట రేక --- భాయత్, పాకిసాతన్ సరిహదుద  
B.మెక్ మోహన్ రేక – భాయత్, చైనా సరిహదుద  
C.డూయరాాండ్ రేక --- భాయత్, నేపాల్ సరిహదుద  
D. B&C  
9.భాయత్దేశాం తో అత్యధిఔ సరిహదుద ను ాంచ్చకుాంట్టనన 
దేశాల వ్ర్లస లో సరియైనద ఏద? 
A.నేపాల్, చైనా, పాకిసాతన్,ఫాంగాుదేశ్ B.ఫాంగాుదేశ్, చైనా, 
పాకిసాతన్, నేపాల్ C.పాకిసాతన్, చైనా,నేపాల్, ఫాంగాుదేశ్ 
D.చైనా, పాకిసాతన్, నేపాల్, ఫాంగాుదేశ్    
 

 
10.విస్టతయాాం దృష్ణటయ భాయత్దేశాంలో అత్తచినన రాష్ణాల వ్ర్లస 
క్రభాం లో సరియైనద ఏద? 
A.త్రిపుయ, గోవా,సకికాం,నాగాలాాండ్ 
B.గోవా,సకికాం,త్రిపుయ,నాగాలాాండ్ 
C.సకికాం,గోవా,నాగాలాాండ్,త్రిపుయ 
D.గోవా,సకికాం,త్రిపుయ,నాగాలాాండ్   
11.దేశాం లో అత్యధిఔ రాష్ణాలతో సరిహదుదను ఔలిగన రాష్ట్రాం 
ఏద? 
A.భధయప్రదేశ్  B.ఉత్తయప్రదేశ్ C.ఝాయఖాండ్   D.అసాసాం  
12.విస్టతయాాం ప్రకయాం ప్రాంచాం లో భాయత్దేశాం ఎననవ్ పెదద 
దేశాం? 
A.5            B. 6             C. 7            D. 8     
13.విస్టతయాాం దృష్ణటయ ఆాంధ్రప్రదేశ్, దేశాం లో ఎననవ్ పెదద 
రాష్ట్రాం? 
A.6              B. 7           C.8             D.9   
14.భధయ భహాయుఖ కలాంలో ప్రస్టతత్ాం హిమాలయాలు, 
ఖాంగా సాంధూ మైదానాలు ఖల ప్రాాంత్ాం లో ఉనన సముద్రాం 
ఏద? 
A.గాాంజస్    B.జత్తస్    C.తెత్తస్   D.జాంత్తస్   
15.అతుయననత్మైన యాత్ శికరాలు, అవి ఉనన ప్రాాంతాలను 
జత్ర్లచ్చము. 
a.కాంచనఖాంగా    1.ఉత్తరాకాండ్  
b.భకలు  2.జమూమకశీమర్  
c.నాంఖ ప్రభాత్  3.నేపాల్  
d.నాందాదేవి   4.సకికాం  
A.a3,b2,c4,d1               B.a4,b3,c2,d1  
C.a2,b1,c4,d3,              D.a1,b3,c2,d4, 
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

సమాధానాలు:  
1.C, 2.D, 3.D, 4.D, 5.C, 6.B, 7.C, 8.C, 

9.B, 10.D, 11.B, 12.C, 13.C, 14.C, 15.B 
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BIFURCATION OF AP – ADMINISTRATIVE, ECONOMIC,SOCIAL,CULTURAL, POLITICAL 
AND LEGAL PROBLEMS 

 
 

1. ఆాంధ్రప్రదేశ్ నూత్న రాజధాని ఎాంపిఔ చేమటానికి 
కేాంద్ర ప్రభుత్ాాం ఏరాపట్ట చేసన ఔమిట్ట ఏద? 
A.మునీనర్ ఔమిట్ట               B.శ్శష్ణచలాం ఔమిట్ట           
C.శివ్రాభ ఔృష్నా్ ఔమిట్ట     D.బ్రహమనీ ఔమిట్ట  

2. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విబజన బ్సలుు ను లోక్ సబ ఎపుపడు 
ఆమోదాంచిాంద?  
A.2014 ఫిబ్రవ్రి 16                  B.2014 ఫిబ్రవ్రి 18      
C.2014 ఫిబ్రవ్రి 14                  D.2014 ఫిబ్రవ్రి 28  

3. విబజన చటటాం లోని ఏ సక్షన్ ప్రకయాం హైదరాబాద్ 
ఉభమడి రాజధాని? 
A.సక్షన్ 4    B.సక్షన్ 5   Cసక్షన్ 6     D.సక్షన్ 7   

4. APCRDA అనగా నేమి? 
A.ANDHRAPRADESH RE ESTABLISHMENT OF    
     CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY  
B.ANDHRAPRADESH RE BUILDING CAPITAL  
     DEVELOPMENT AUTHORITY 
C.ANDHRAPRADESH REGIONAL CAPITAL  
     DEVELOPMENT AUTHORITY 
D.ANDHRAPRADESH REGIONAL CAPITAL  
     DEVELOPING AGENCY  

5. APCRDA ఎపుపడు ఏరాపట్ట చేసార్ల? 
A.2014 డిసాంఫర్ 01       B.2014 డిసాంఫర్ 30   
C.2014 డిసాంఫర్ 15   D.2014 డిసాంఫర్ 05   

6. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అభరావ్త్త శాంకు సాాన 
ఎపుపడు జరిగాంద? 
A.2015 అకోటఫర్ 15         B.2015 అకోటఫర్ 22   
C.2015 అకోటఫర్ 20    D.2015 అకోటఫర్ 25    

7. ఆాంధ్రప్రదేశ్ కు విబజన అనాంత్యాం అత్యధిఔ ఆరిదఔ 
లోట్ట ఏయపడుటకు కయణాం ఏద? 
A.AP లో పెట్టటఫడులు ఎకుకవ్ పెటటడ్ాం   
B.AP అభివ్ృది రేట్ట ఎకుకవ్ ఉాండ్టాం  
C.జనాభా నిష్పత్తత లో ర్లణాలను ాంచటాం  
D.GSDP, ఋణ ాంపిణీ భధయ తేడాలు ఎకుకవ్గా 
ఉాండ్టాం  

8. విబజన చటటాం లోని 10 వ్ షెడూయల్ ప్రకయాం ఔాంపెనీల 
వాటాలను రాండు రాషా్ణల భధయ ఎనిన సాంవ్త్సరాల 
లోగా తేలాులని నిరేదశిాంచటాం జరిగాంద? 
A.1 సాంవ్త్సయాం                     B.2 సాంవ్త్సరాలు   
C. 3 సాంవ్త్సరాలు                D.4  సాంవ్త్సరాలు   

9. ఇర్ల రాష్ణాలలోని ఉద్యయగుల విబజన కు సాంఫాంధిాంచి 
క్రాంద వానిలో సరి కని దానిని గురితాంచ్చము? 
A.వైఔలయాం ఖలిగన ఉద్యయగులు వారి ఇష్టమైన రాష్ట్రాం 
ఎాంపిఔ చేస్టకోవ్చ్చు  
B.ఆల్ ఇాండియా సరీాస్ ఉద్యయగులలో భాయయ, బయత ల 
యొఔక కేడ్ర్ ను రిఖణన లోనికి తీస్టకునానర్ల. 
C.విత్ాంతు భహిళ్లు వారి ఇష్ట ప్రకయాం ఉాండ్వ్చ్చు. 
D.సాంవ్త్సరాల సరీాస్ట దాటిన ఉద్యయగులు వారి ఇష్ట 
ప్రకయాం ఎాంపిఔ చేస్టకోవ్చ్చు.     

10. PSU ఉద్యయగుల విబజన కయకు వివ్రిస్టతనన విబజన 
చటటాం లోని సక్షన్ ఏద? 
A.80         B.85      C.89        D. 82  

11. అభరావ్త్త రాజధాని నిరామణానికి భూమి ని ఇచిున 
మొదటి భహిళ్ ఎవ్ర్ల? 
A.కే.ఆర్ రాభభమ           B.కే.ఆద లక్షభమ 
C.ఆర్.స్టబద్రభమ            D.కే.ధనలక్ష్మి   

12. రాష్ట్ర విబజన అనాంత్యాం నవాయాంద్ర కు కేాంద్ర ప్రభుత్ాాం 
నుాంచి ఇాంక ఎనిన కోటు రూపామలు రావ్లస ఉాందని 
ఇటివ్ల ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం విడుదల చేసన శ్శాత్ త్రాం 
దాారా తెలిమజేసాంద?  
A. 90,283.26         B.80,283.25   
C.75,283.26           D.70,283.26   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

సమాధానాలు:  
1.C, 2.B, 3.B, 4.C, 5.B, 6.B, 7.C, 8.A, 

9.D, 10.D, 11.B, 12.A 
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AP WELFARE AND DEVELOPMENT PROGRAMMES 

 
 
1. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం ఎవ్రి జమాంత్త ని రైతు 

దనోత్సవ్ాం గా ప్రఔటిాంచిాంద?  
    A.ఎన్.జి.యాంగా      B. వై.ఎస్.రాజశ్శకయ రడిు  
    C.ఫాండ్ు వెాంఔట యభణ D.డాఔటర్ సాామినాధన్  
2. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాంలో ఎపుపడు రైతు దనోత్సవ్ాం గా 

జర్లపుకుాంటార్ల?  
A.జులై  6  B.జూలై 8    C.జూలై 15   D. జూలై 18  

3. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం లో రైతులకు ప్రత్త సాంవ్త్సయాం 
పెట్టటఫడి సామాం అాందాంచ్చటకు ప్రాయాంభిాంచిన 
ధఔాం ఏద?  
A.వై.ఎస్.ఆర్.బరోసా  B.వైఎస్.ఆర్.రైతు దీమా 
C.వై.ఎస్.ఆర్.రైతు మిత్ర       D.వై.ఎస్.ఆర్.రైతు బరోసా  

4. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం క్రొత్తగా ప్రవేశ పెటిటన 
వై.ఎస్.ఆర్ రైతు బరోసా ధఔాం లో బాఖాంగా ప్రత్త 
సాంవ్త్సయాం ఎాంత్ మొత్తాంలో రాష్ట్రాంలోని ప్రత్త రైతుకు 
పెట్టటఫడి సామాంగా అాందసాతర్ల?  
A. 10,500 రూ     B.11,500 రూ    
C.12,500 రూపామలు   D.15,000 రూ  

5. ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో వై.ఎస్.ఆర్.రైతు బరోసా ధఔాం ఎపటి 
నుాంచి ప్రాయాంబాం అవుతుాంద?  
A.2019 అకోటఫర్ 15    B.2019 నవ్ాంఫర్ 01   
C.2020 జనవ్రి 01    D.2020 ఏప్రల్ 01   

6. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం లో వై.ఎస్.ఆర్ బరోసా ధఔాం 
దాారా ఎాంత్ భాంద రైతులు లబ్సద పాందనునానయని 
ఫడెెట్ దాారా పేర్కనటాం జరిగాంద?  
A.60.06 లక్షలు భాంద B. 64.06 లక్షల భాంద 
C.55.02 లక్షల భాంద        D.56.23 లక్షల భాంద  

7. వై.ఎస్.ఆర్ రైతు బరోసా ధఔాం దాారా ఎాంత్ భాంద 
కౌలు రైతులు లబ్సద పాందనునానయని ఇట్టవ్ల ఫడెెట్ 
దాారా పేర్కనటాం జరిగాంద? 

 
 

 
 
A.10.26 లక్షలు      B.15.36 లక్షలు  
C.16.26 లక్షలు     D.20.02 లక్షలు   

8. వై.ఎస్.ఆర్.రైతు బరోసా ధఔాం ను ఎనిన కోటు 
రూపామల పెట్టటఫడి వ్యమాం తో ప్రాయాంభిస్టతనానర్ల?  
A.5000   B.6250     C.7750       D.8,750  

9. రాష్ట్రాంలోని రైతులకు వ్డ్డు లేని ర్లణాలు (స్టనాన వ్డ్డు కి 
ర్లణాలు) అాందాంచ్చట కయకు ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ాాం ప్రాయాంభిాంచిన ధఔాం ఏద?  
A.వై.ఎస్.ఆర్.అబమహసతాం  
B.వై.ఎస్.ఆర్ వ్డ్డు లేని ర్లణాలు  
C.వై.ఎస్.ఆర్ రాయితీ ధఔాం  
D.వై.ఎస్.ఆర్ రైతు రాయితీ ధఔాం  

10. వై.ఎస్.ఆర్ వ్డ్డు లేని ర్లణాలు ధకనికి 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం 2019-20 ఫడెెట్ లో ఎాంత్ 
మొతాతనిన కేటాయిాంచిాంద?  
A. 100 కోటు రూపామలు B.200 కోటు రూపామలు 
C.550 కోటు రూపామలు    D.750 కోటు రూపామలు  

11. ాంటల భీమా లో బాఖాంగా ప్రధానభాంత్రి పసల్ 
భీమా యోజన ధఔాం లో రైతులు చెలిుాంచ వ్లసన 
ప్రమిమాం మొతాతలను ప్రభుత్ామే బరిాంచ్చటకు 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం అభలు లోనికి తెచిున ధఔాం 
ఏద?  
A.వై.ఎస్.ఆర్. రైతు బరోసా  
B.వై.ఎస్.ఆర్ ాంటల భీమా – వై.ఎస్.ఆర్ ప్రధానభాంత్రి 
పసల్ భీమా యోజన  
C.వై.ఎస్.ఆర్ రైతు యక్ష్య  D.వై.ఎస్.ఆర్.భీమా ధఔాం  
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

 సమాధానాలు:  
1.B, 2.B, 3.D, 4.C, 5.A, 6.B, 7.B, 8.D, 

9.B, 10.A, 11.B 
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1. వై.ఎస్.ఆర్ ాంటల భీమా ధఔాం కయకు 2019-20 
ఫడెెట్ లో ఎాంత్ మొతానిన ప్రభుత్ాాం కేటాయిాంచిాంద?  

A.990 కోట్టు    B.1011 కోట్టు  
C. 1163 కోట్టు  D. 1253 కోట్టు  

2. రాష్ట్రాం లో పెాంచే సాానిఔ శువుల కయకు ఎాంత్ 
మొతాతని శువుల భీమా గా ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం 
ఔలిపాంచ నుననద?  
A.10,000 రూ               B. 15,000 రూ 
C.20,000 రూ              D.25,000 రూ   

3. రాష్ట్రాం లో పెాంచే సాంఔయ జాత్త శువుల కయకు ఎాంత్ 
మొతాతని  శువుల భీమా గా ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం 
ఔలిపాంచ నుననద?  
A.20,000 రూ     B.25,000 రూ    
C  30,000 రూ    D.35,000 రూ  

4. రైతు ఆదాయాలను ఎపటిఔలాు రటిటాంపు చేయుటకు 
ఔృషి చేస్టతననట్టు  ఇట్టవ్ల ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం ఫడెటె్ 
దాారా పేర్కననద?  
A.2020    B.2021     C. 2022     D.2023   

5. 2000 నాటికి రైతుల ఆదాయానిన రటిటాంపు చేయుటకు 
ఏ విధమైన చయయలు చేడుతుననట్టు ఇట్టవ్ల 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం పేర్కాంద?   
A)పెట్టటఫడి భదదతు ను ఔలిపాంచటాం, యత్త, భీమా, 
సాగునీర్ల, శీత్ల గడ్ుాంగ మొదలగు ఇన్ పుట్ 
వ్యయాలు త్గగాంచటాం  
B)ఈ-నామ్ దాారా ఆదాయాలను పెాంచటాం, 
అయినకడికి అముమకునే బాధను నిమాంత్రిాంచేాందుకు 
నిలా సాభరాదయనిన ఔలిపాంచటాం  
C) ధయల సారీఔయణ నిధి, ప్రఔృత్త వైరీతాయల నిధి దాారా 
వితుతలను త్గగాంచటాం, రైతు ఆత్మహత్యలు భరియు 
ప్రమాద భయణాల విష్మాంలో సహాయానిన 
అాందాంచటాం  
D)పై అనీన  
 
 

 
 
 
 

6. ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో రైతులు నాణయమైన ఉకరాలతో 
ఉతాపదఔత్ పెాంచ్చకునేటట్టు భరియు యోఖయత్ లేని 
వ్యతకుల నుాంచి రైతులను కపాదేత్ట్టు చూడ్టానికి 
ప్రభుత్ాాం భూసాయాం, విత్తనాం, ఎర్లవులు, పుర్లగు 
భాందులను రియక్షిాంచే సదుపాయాలతో వేటిని 
ఏరాపట్ట చేస్టతనానర్ల?  
A.జఖననన అగ్రి లాయబ్    B. వై.ఎస్.ఆర్ అగ్రి లాయబ్  
C.విజమభమ అగ్రి లాయబ్  D.వై.ఎస్.ఆర్ భూ రీక్ష  

7. రైతులకు నాణయమైన ధయ ఉాండేటట్టు చేమటానికి 
వ్యవ్సామ భరియు ఉదాయనవ్న ాంటలలో మారకట్ 
ప్రమేయానికి వీలు ఔలిపాంచేాందుకు దేనిని ఏరాపట్ట 
చేస్టతననట్టు ఇట్టవ్ల ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం 
ప్రఔటిాంచిాంద?  
A.మారకట్ సారీఔయణ నిధి B.జఖననన బరోసా నిధి 
C..వై.ఎస్.ఆర్ అబమ హసతాం నిధి    
D. ధయల సారీఔయణ నిధి  

8. 2019-20 ఫడెటె్ లో ధయల సారీఔయణ నిధి ని ఎనిన కోటు 
రూపామలతో మొత్తాం తో రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం ఏరాపట్ట 
చేసాంద?  
A.1000    B.2000    C.3000     D.4000  

9. ప్రఔృత్త వైరీతాయల వ్లన ాంట నష్టాం  ఏయపడిన 
సాందయబాంలో  రైతులను ఆదుకోవ్టానికి ఇట్టవ్ల రాష్ట్ర 
ప్రభుత్ాాం ఎనిన కోటు రూపామల మొత్తాం తో ప్రఔృత్త 
వైరీతాయల నిధి ని ఏరాపట్ట చేసాంద?  

     A.1000    B.2000    C.3000     D.4000  
10. సహకయ సాంఘాల దాారా ఏరాపట్ట చేసన పాల 

సాంఘాలకు లీటర్లకు ఎనిన రూపామల మొత్తాం లో 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్ాాం అాందాంచ నుననద?  
A.2             B.3       C.4         D.5  
 
 
 
 

ప్రాక్టటస్ పేర్ 

సమాధానాలు:  
1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.B, 7.D, 8.C, 

9.B, 10.C 
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ALL THE BEST 
       శీఘ్ర మేవ్ ఉద్యయఖ ప్రాపితయస్టత !!! 
          ఎలుపుపడూ మీ విజయానిన 
కోర్లకునే  
                   ........మీ ఏఔలవ్య  
            (అర్లెన ఆడారి 9949449941) 


