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Padma Bhushan (14)

1. Shri John Chambers (Foreigner) — Trade & Industry-

Technology — USA

2. Shri Sukhdev Singh Dhindsa — Public Affairs — Punjab

3. Shri Pravin Gordhan  (Foreigner) — Public Affairs — South

Africa

5



www.vyoma.net/current-affairs Follow us on : www.youtube.com/vyomadaily

Vyoma Daily Current Affairs

4. Shri Mahashay Dharam Pal Gulati  — Trade & Industry-Food

Processing — Delhi

5. Shri Darshan Lal Jain — Social Work — Haryana

6. Shri Ashok Laxmanrao Kukade — Medicine-Affordable

Healthcare — Maharashtra

7. Shri Kariya Munda — Public Affairs — Jharkhand

8. Shri Budhaditya Mukherjee — Art-Music-Sitar — West

Bengal

9. Shri Mohanlal Viswanathan Nair  — Art-Acting-Film  —

Kerala

10. Shri S Nambi Narayan — Science & Engineering-Space —

Kerala

11. Shri Kuldip Nayar (Posthumous) — Literature & Education

(Journalism) — Delhi

12. Ms. Bachendri Pal  — Sports-Mountaineering —

Uttarakhand

13.  Shri V K Shunglu  — Civil Service —  Delhi

14. Shri Hukumdev Narayan

Yadav  — Public Affairs —

Bihar








Padma Vibhushan (4)

1. Ms. Teejan Bai — Art-Vocals-Folk — Chhattisgarh

2. Shri Ismail Omar Guelleh (Foreigner) —  Public Affairs —

Djibouti

3. Shri Anilkumar Manibhai Naik — Trade & Industry-

Infrastructure — Maharashtra

4. Shri Balwant Moreshwar Purandare — Art-Acting-Theatre

— Maharashtra
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Free Appsc Group 2 Statewide Offline/Online Mega Grand Test -Vyoma.net 

 
 

 

ఆన్లై న్ ఎగ్జా మ్ రిజిస్టర్ అవ్వడానికి కిింద ఉన్న లింక్ కైిక్ చేయిండ ి

www.vyoma.net/mocktest/ 

ఆఫ్లై న్ ఎగ్జా మ్ రిజిస్టర్ అవ్వడానికి కిింద ఉన్న లింక్ కైిక్ చేయిండ ి

http://vyomabooks.com/exams/appsc-group-2-offline-free-mock-test-registration/ 

మెగ్జ గ్జర ిండ్ టెస్టట  కి స్ింబింద ించిన్ స్ిందేహాల కోస్ిం కిింద  న్ింబర్్ స్ింప్రద ించిండ ి

7730078472,9030078472 

www.vyoma.net/mocktest/
http://vyomabooks.com/exams/appsc-group-2-offline-free-mock-test-registration/


 

www.vyoma.net                   903 007 8472 / 773 007 8472 
 
   

వ్యోమ.నెట్ గత నాలుగు సంవతసరాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో గ్రూప్ 1, 2, 3 పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్ోర్థుల 
కొరకు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలలో టెస్ట్ సిరీస్ట లను అందిస్తున్నది. చాప్ర్ వైస్ట టెస్త్లు మరియు గ్రండ్ 
టెస్త్లు వ్యోమ.నెట్ ప్రత్యోకత. మొతుం సిలబస్ట ను శాస్త్రీయముగా విభ్జంచి చాపర్్ వైస్ట టెస్త్లు ప్రిపేర్ చేయబడిన్వి. 
గ్రండ్ టెస్త్లు మొతుం సిలబస్ట ఆధారంగా రూపందించబడును. APPSC బ్ల ీప్రింట్ ను అనుసరించి పరీక్ష పత్రాలు 
రూపందించబడును. 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ 2, 3/పంచాయితీ సెక్రటరీ ఖాళీలు భ్రీు చేయడానికి AP ప్రభుతవం భారీ సంఖ్ోలో నియామక 
ప్రకటన్ వెలువడించింది (446 & 1051 ఖాళీలు). ఆశలను నెరవేర్థుకునే క్రమంలో ఆచరణ ఉండాలి. సిలబస్ట్ పరిశీలన్, 
పాత ప్రశనపత్రాల అధ్ోయన్ం, సిలబస్ట్లోని అనుకూల, ప్రతికూల అంశాలపై దృష్ట్పెట్్ట ఒక అంచనాకి రావడం. మీకు 
లభిస్తున్న సమయంలో సిలబస్ట్పై పట్ట్ సాధంచగలరా అనేది మరో కీలక నిరణయాతమక అంశం. ఎదురయ్యో సవాళ్ీను 
అంచనా వేయడం లక్ష్యోనిన చేర్థకోవడానికి ఇంకో ముఖాోంశం. గత నోట్టఫికేషన్ లో వ్యోమ.నెట్ లో ఆన్ లైన్ పరీక్షలు 
వ్రాసి ఫైన్ల్ పరీక్షలో సరీవస్ట సాధంచిన్ అభ్ోర్థుల వివరాలు సైట్ లో పందుపరచబడిన్వి. 

నోట్టఫికేషన్ విడుదలైన్ తర్థణంలో పోటీలో ముందంజలో ఉండడానికి ముందుగానే మీ ప్రిపరేషనున ప్రారంభించడం 
ఉతుమం. ఇపపట్ట నుండే ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించే అభ్ోర్థులు లబ్ది పందే అవకాశం ఉంది. www.Vyoma.Net పై 
అంశాలను దృష్టల్ో పెట్ట్కొని పంచాయతీ కారోదరిి చాప్ర్ వైజ్ టెస్ట్ మరియు గ్రండ్ టెస్ట్ లను కొతు పాటర్న ప్రకారం 
అందిస్తుంది.టెస్ట్ రాసిన్ వెంటనే మీకు Results & Key మరియు Rank లభిస్తుంది. వీట్ట సహాయంతో మీ ప్రిపరేషన్ 
సాుయిలను అంచనా వేస్తకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశం. 

APPSC Group 2 Offline & Online Exams 

గ్రూప్ 2 పాోకేజీ గ్రూప్ 3 పాోకేజీ 

చాప్ర్ వైస్ట టెస్త్లు: 15 చాప్ర్ వైస్ట టెస్త్లు: 20 

గ్రండ్ టెస్త్లు: 20 గ్రండ్ టెస్త్లు: 17 

మొతుం ప్రశనలు: 5250 మొతుం ప్రశనలు: 5550 

   

రిజస్ట్రాషన్ కొరకు : www.vyoma.net/exams/appsc 

ఏదేని ఇతర వివరాల కొరకు క్రంది నంబర్లను సంప్రదించగలర్థ 

 90300 78472 |77300 78472 

http://www.vyoma.net/

