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VYOMA - APPSC GROUP 1,2,3 MODEL QUESTIONS
1.

గ్రామీణ స్వచ్ఛ స్ర్వవక్షణ్ - 2018 స్ంబందంచినవి స్రైనవి గుర్తంచ్ండి?
a) ఆంధ్రప్రదేశ్ 5వ స్థానం లో నిల్చంద
b) హర్యానా, ఛత్తతస్ ఘడ్ లు మొదటి రండు స్థానాలు పందాయి
c) హర్యానా, గుజర్యత్ లు మొదటి రండు స్థానాలు పందాయి
d) ఆంధ్రప్రదేశ్ 6వ స్థానం లో నిల్చంద
(A) a, c

(B) c, d

(C) a, b

(D) d only

[Ans: b]
వివరణ: గ్రామీణ స్వచ్ఛ స్ర్వవక్షక్ - 2018 లో స్థానాలలో హర్యానా, గుజర్యత్, ర్యజస్థాన్, చ్ండీఘర్, హిమాచ్ల్ ప్రదేశ్ ,
ఆంధ్రప్రదేశ్
ఈ క్రంద వాక్యాలను పర్శీల్ంపుము?
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2.

1) ర్యజ్ాంగంలో 3వ భాగం, 4వ భాగం, 4A భాగం J & K ర్యష్ట్రానికి స్వరణలతో వర్తస్థతయి.
మధ్ావర్తతల బ ందంను నియమంచింద.
పైన తెల్పిన వాటిలో స్ర్ అయినవి?

a.

2) అక్టోబర్ 2009 లో కంద్ర ప్రభుత్వం ప్రముఖ జరనల్స్ో దలీప్ పడ్గా వంకర్ అధ్ాక్షత్న J & K కి స్ంబంధంచి

(B) 2 స్ర్ అయినద

(C) 1, 2 స్ర్ అయినద

(D) 1, 2 స్ర్ అయినవి క్యవు

om

(A) 1 స్ర్ అయినద
[Ans: d]

వివరణ: - ర్యజ్ాంగంలోని 3వ భాగం కొనిన స్వరణలతో J & K ర్యష్ట్రానికి వర్తంచును. క్యని 4వ భాగం, 4A భాగం J &

3.
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K ర్యష్ట్రానికి వర్తంచ్వు.- అక్టోబర్ 2010న మధ్ావర్తతల బ ందంను నియమంచ్డం జర్గంద.
ఈ క్రంద వాటిలో స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?

w
w

a. ర్యజ్ాంగ స్మీక్ష కమషన్ ను జస్టోస్ మానేపల్ి నార్యయణర్యవు వంకటచ్లయా కమషన్ అంటార్త.
b. క్యంగ్రెస్ పార్టో ప్రభుత్వం ర్యజ్ాంగ స్మీక్ష, స్వరణలు గుర్ంచి అధ్ాయనం చేయడ్గనికి ర్యజ్ాంగ స్మీక్ష కమషన్
ఏరపర్చింద.

c. ప్రకరణ 19 (1) లో ప్రెస్, మీడియా స్వవచ్ఛను జత్చేయాలని స్టఫార్తు చేస్టంద.
(B) b మాత్రమే

(C) a, c

(D) b, c

w

(A) a మాత్రమే
[Ans: c]

వివరణ: అటల్ బిహార్ వాజ్ పేయ్ ప్రభుత్వం 2000 స్ం,, లు ఫిబ్రవర్ 22న ఏరపర్చింద.
4.

తంత్తయాతోపే గుర్ంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) ఈయన నానాస్థహెబ్ కు 1857 తిర్తగుబాటులో స్హకర్ంచాడు.
b) ఈయన అస్లు పేర్త ర్యమచ్ంద్ర పాండు రంగ
c) ఈయన బర్యాకు పార్పోయాడు.
d) లక్టనలో హజ్రత్ మహల్ కు యుదధంలో స్హక్యరం అందంచార్త.
(A) a, c

(B) b, d

(C) b, c, d

(D) a, b
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[Ans: d]
వివరణ: తంత్తయాతోపే బర్యా కు పార్ పోలేదు. ఉర్త్తయబడ్గాడు. ఝాన్సుకి యుదధంలో స్హక్యరం అందంచాడు.
5.

ఈ క్రంద వాటిలో స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి:
a. 5700 కిలోమీటరి భారత్ త్తర ప్రంతనికి విపత్తతలను పంచి ఉంద.
b. ఆస్టయా విపత్తత స్ంస్టదధత్ కంద్రం (Asian disaster Prepared ness Centre) జక్యర్యతలో ఉంద.
c. "డిస్థస్ోర్" అనే పదం జపాన్ భాష నుండి త్తసుకునానర్త.
d. జ్త్తయ విపత్తత నిర్యవహణ కంద్రం చెన్ననలో ఉంద.
(A) a, c

(B) Only a

(C) c, d

(D) b, c

[Ans: b]
c - డిజ్స్ోర్ అనే పదం ఫ్రంచి భాష నుండి వచిచంద.
- జ్త్తయ విపత్తత నిర్యవహణ కంద్రం న్యాఢిలీిలో ఉంద.
ఈ క్రంద వాటిలో భూకంపాల గుర్ంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి:

a.

6.
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వివరణ: b - ఆస్టయా విపత్తత స్ంస్టదధత్ కంద్రం - బాాంక్యక్ (Bangkok)లో ఉంద.

a. భారత్దేశంలో 70% భూభాగానికి భూకంప ప్రమాదం పంచి ఉంద.

om

b. భూకంపం ఉదభవించే ప్రంతనిన ఎపిసంటర్ అంటార్త.

c. భారత్దేశంలో భూకంప జోన్ లను 2, 3, 4, 5 లుగా విభజంచార్త.
d. భూకంపాలు అంశం కంద్ర భూ విజ్ాన శాస్త్ర (Ministers Earth Sciences) క్రంద ఉంటాయి
(B) a, d

(C) c, d

(D) c, b, d

.v
y

(A) a, b, d
[Ans: c]

వివరణ: భారత్దేశంలో 59% భూభాగానికి భూకంపాలు వచేచ అవక్యశం ఉంద.

w
w

భూకంపం ప్రరంభమయ్యా ప్రంతనిన ఫోకస్ అంటార్త. భూపంక్యల పరావేక్షణ, అంచ్నా కంద్ర భూ విజ్ానశాస్త్ర
మంత్రిత్వ శాఖ క్రంద ఉంటుంద
7.

శాత్వాహనుల క్యలం నాటి పనున, మర్యు చెల్ింపు పదదతిని జత్పర్తచుము?
1) వ తిత స్ంఘాల వార్త చెల్ించు పనున.

w

A. భాగ
B. కర

2) కూరగాయల, తోటలపై విధంచే పనున.

C. క్యర్తకర

3) న్సటి తెర్తవా పనున.

D. శులక

4) యజా యాగాదుల స్మయంలో ర్యజు ప్రజలపై విధంచే పనున.

E. బల్

5) పండిన పంటలో 1/6వ వంత్త లేదా 18%

(A) A-3, B-1, C-2, D-4, E-5
(B) A-5, B-2, C-1, D-3, E-4
(C) A-5, B-3, C-2, D-4, E-1
(D) A-4, B-1, C-3, D-2, E-4
[Ans: b]
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8.

స్రైన అంశాలను గుర్తంచుము
a) ఇక్ష్వవకులలో వీరపుర్తషదత్తతని క్యలంలో బౌదదమత్ం ఉచ్చస్టాతిలో వుంద.
b) ఇక్ష్వవక ర్యణిమణులు పోటిపడి బౌదదమత్ స్ంస్ాలకు దానదర్యాలు చేశార్త.
c) ర్తద్రపుర్తషదత్తతడు మహాచైత్ాం పునర్తదదర్ంచి అయక స్తంబాలునిల్పార్త
d) దేవికొండ బల్స్టర్ మహిశాస్కులకై ఒక విహారం నిర్ాంచింద
(A) a,b,c లు స్రైనవి

(B) b,c,dలు స్రైనవి

(C) a,b,d లు స్రైనవి

(D) పైవనిన స్రైనవి

[Ans: c]
9.

శ్రీ కృష్ణదేవరాయలుకి సంబంధంచి క్రంది వానిలో సరి అయినది గురితంచుము?
1) ఇతను రాజ్యానికి వచిిన విధానం గురించి డోమంగ్ పేస్ తెలియజేసారు.
(A) 1 only

(B) 2 only

(C) Both 1 and 2 (

D) Neither 1 Nor 2

[Ans: b]

ne
t

2) హంపి శిలా శాసనం, శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు గుణగణాలను, విశిష్టతలను వివరిస్తంది.

వివరణ: -శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు యొకక భౌతిక సవరూపం గూరిి వివరించినవారు: డోమంగో పేస్.

స్రైన అంశాలను గుర్తంచుము

om

10.

a.

- ఇతను రాజ్యానికి వచిిన విధానం గురించి తెలియజేసేవారు: న్యానిజ్

a) బౌదదగ్రంద్రమైన "సుతితనిపాత్లో బావర్ అనే బ్రాహాణ వ తతంత్ం వుంద
b) క్టస్ల ర్యజు కులగుర్తవైన బావర్ దక్షిణదేశానికి వచిచ విజయపుర్లో ఆశ్రయం నిర్ాంచుకొని విదాాబోదన చేశార్త
c) కళంగ మొదలైన దూర ప్రంతలకు సైత్ం బావర్ కీర్త వాాపించింద
(A) a,b,c లు స్రైనవి
[Ans: b]

(D) పైవనిన స్రైనవి

జత్పర్తచుము:

1) తెలుగు భాష ల్ఖిత్ స్థాయికి చెందనటుి తెల్పే శాస్నం

A) అమర్యవతి శాస్నం

2) మొదటి పూర్త తొల్ తెలుగు వచ్న శాస్నం

B) చేజెరి శాస్నం

3) స్గానికి పైగా తెలుగు పదాలతో కూడి ఉనన శాస్నం

C) విపపరి శాస్నం

w

11.

(B) a,c,d లు స్రైనవి

w
w

(C) b,c,d లు స్రైనవి

.v
y

d) బావర్ బుదుదని స్మక్యల్కుడు

4) మొదటి తెలుగు పదం - 'నాగబు' వునన శాస్నం

D) కొరవి శాస్నం

(A) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

(B) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A

(C) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

(D) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

[Ans: d]
12.

ఈ క్రంద తెల్పిన ఎవర్ని "శివ కవిత్రయం"గా పిలుస్థతర్త?
1) నన్నచోడుడు
2) మంచెన
3) పాలుకర్కి సోమనాథుడు
4) పావులూర్ మలిన
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5) మల్ిక్యర్తున పండిత్తడు
(A) 1, 2, 5

(B) 1, 3, 5

(C) 2, 3, 4

(D) 1, 4, 5

[Ans: b]
వివరణ: నన్నచోడుడు, మల్ిక్యర్తున పండిత్తడు, పాలుకర్కి సోమన ‘శివ కవిత్రయం’గా నిల్చార్త. వీర శైవ మతనిన,
దేశీ స్థహితానిన అక్షర్టకర్ంచార్త. క్రీ.శ.1000 నుంచి 1600 వరకు ‘కవిత్రయ భాష్ట్రయుగం’గా వర్టాకర్ంచార్త.
13.

కంద్ర-ర్యష్ట్ర స్ంబంధాల అధ్ాయనానికి నియమంచిన స్ర్యకర్యా కమీషన్ కు స్ంబంధంచి స్ర్ అయినద?
1) స్ర్యకర్యా కమషన్ నందు మొత్తం 5 మంద స్భుాలు కలర్త.
2) జ్త్తయాభివ దద మండల్ని పునర్నర్ాంచి జ్త్తయ ఆర్ాక అభివ దధ మండల్గా మార్యచల్ అని స్టఫారసు చేస్టంద.
3) అవశిషో అధక్యర్యలు ర్యష్ట్రాలకు ఇవావల్ అని స్టఫారసు చేస్టంద.
(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 2 & 4

(D) All are correct
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4) ర్వడియో, టెల్విజన్ ల క్యరాకలాపాల వికంద్రీకరణ చెయాాల్ అని స్టఫారసు చేస్టంద.

[Ans: c]
వివరణ: i) స్ర్యకర్యా కమషన్ త్రిస్భా కమషన్

14.

a.

ii) అవశిషో అధక్యర్యలు ర్యష్ట్రాలకు ఇవావలని స్టఫారసు చేస్టంద. - ర్యజమనానర్ కమటీ.
ఈ క్రంద వానిలో భారత్ ర్యజ్ాంగంలోని స్మాఖా లక్షణాలు ఏవి?

om

1) దవందవ ప్రభుత్వ వావస్ా
2) ర్యష్ట్రాలు అవిచిఛననమైనవి క్యవు
4) స్మగ్రత్ నాాయశాఖ
5) దవవిధ్ శాస్న స్భ

.v
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3) స్వత్ంత్ర నాాయశాఖ

6) స్మగ్ర అడిట్ యంత్రంగం

w
w

7) ర్యజ్ాంగ ఔననత్ాం
(A) 1, 2, 4, 5, 6 only

(B) 1, 3, 4, 5, 6, 7 only

(C) 1, 3, 5, 7 only

(D) 3, 4, 5, 6 only

[Ans: c]

w

వివరణ: భారత్ ర్యజ్ాంగంలోని స్మాఖా లక్షణాలు:
1) దవందవ ప్రభుత్వ వావస్ా
2) ల్ఖిత్ ర్యజ్ాంగం
3) అధక్యర విభజన
4) ర్యజ్ాంగ ఔననత్ాం
5) ద ఢ ర్యజ్ాంగం
6) స్వత్ంత్ర నాాయశాఖ
7)దవవిధ్ శాస్న స్భ
భారత్ ర్యజ్ాంగంలోని ఏక కంద్ర లక్షణాలు:
1) బలమైన కంద్రం
2) ర్యష్ట్రాలు అవిచిఛననమైనవి క్యవు.
3) ఏక ర్యజ్ాంగం
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4) ర్యజ్ాంగ అద డత్వం
5) ర్యష్ట్రాల ప్రతినిధ్ాంలో స్మానత్వం లేదు (ర్యజా స్భలో)
6) అత్ావస్ర పర్స్టాతికి స్ంబంధంచిన అంశాలు
7) ఇక పౌరస్త్వం
8) స్మగ్రత్ నాాయశాఖ
9) అఖిల - భారత్ స్ర్టవసులు
10) స్మగ్ర అడిట్ యంత్రంగం
11) ర్యష్ట్ర జ్బితపై పారిమంట్ అధక్యరం
12) గవరనర్ నియామకం
13) స్మగ్రమైన ఎనినకల యంత్రంగం
14) ర్యష్ట్ర బిలుిలపై వీటో
ఈ క్రంద వాటిని జత్పర్తచుము?
నద
1) స్రము

b) అయోధ్ా

2) లూన్స

c) రూరకలా

3) బ్రాహాణి

d) మొర్యదాబాద్

4) ర్యమ్ గంగ

(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-4, b-1, c-2, d-4

(C) a-3, b-4, c-2, d-1

(D) a-1, b-2, c-3, d-4
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[Ans: a]

16.

a.

a) అజ్మార్

ne
t

పటోణం

om

15.

1955 భారత్ పౌరస్త్వ చ్టోం ప్రక్యరం, పౌరస్త్వం రదుద అయ్యా పదధత్తలను గుర్తంచ్ండి?
1) ఒక భారత్తయ పౌర్తడు విదేశీ పౌరస్త్వం పందాలనుకుంటే భారత్ పౌరస్త్వం స్వచ్ఛందగా వదులుక్టవాల్.
అవుత్తంద.

w
w

2) దేశ స్థధారణ పౌర్తడు అయి ఉండి, 10 స్ంవత్ుర్యలపాటు విదేశాలలో వర్తస్గా నివస్టంచి ఉంటె పౌరస్త్వం రదుద
3) ఒక వాకిత భారత్ పౌరస్త్వం పందన 5 స్ంవత్ుర్యలలోపు, ఏదేశంలోనైనా 3 స్ంవత్ుర్యలు శిక్షను అనుభవించి

w

ఉంటే పౌరస్తవనిన కంద్ర ప్రభుత్వం రదుద చేయవచుచ.
(A) 1, 3

(B) 2, 3

(C) only 1

(D) only 3

[Ans: c]
వివరణ: 2 - 7 స్ంవత్ుర్యలపాటు విదేశాలలో నివస్టంచి ఉంటె పౌరస్త్వం రదుద అవుత్తంద.
3 - 5స్ంవత్ుర్యల లోపు 2 స్ంవత్ుర్యల శిక్షను అనుభవించి ఉంటే పౌరస్తవనిన కంద్ర ప్రభుత్వం రదుద చేయవచుచ.
17.

జమ్మా & క్యశీార్ గల ప్రత్యాక అధక్యర్యలకు స్ంబంధంచి స్ర్క్యనివి గుర్తంచ్ండి.
1) జమ్మా & క్యశీార్ కు స్ంబంధంచి, ఉమాడి జ్బిత, అవశిషో అంశాలపై పారిమంట్ చ్టాోలు చేయలేదు.
2) ర్యజ్ాంగంలోని 4వ భాగం, ప్రకరణ 51 (A) భాగం జమ్మా & క్యశీార్ కు వర్తంచ్వు.
3) ఈ ర్యష్ట్రంలో ర్యష్ట్రపతి ఆర్ాక అత్ావస్ర పర్స్టాతిని చాలా ప్రత్యాకమయిన పర్స్టాతిలోి మాత్రమే, మంత్రిమండల్
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స్లహామేరకు విధంచ్గలడు
(A) 1, 3

(B) 2, 3

(C) 1, 2, 3

(D) 1, 2

[Ans: a]
వివరణ: 1 - కంద్ర జ్బితలోని అనిన అంశాలపై, ఉమాడి జ్బితలోని చాలా అంశాలపై పారిమంట్ శాస్నాలు
చేయగలడు. అవశిషఠ అధక్యర్యలు జమ్మా & క్యశీార్ ర్యష్ట్రానికి చెందుతయి.
3 - ఈ ర్యష్ట్రంలో ర్యష్ట్రపతి ఆర్ాక అత్ావస్ర పర్స్టాతిని విధంచ్లేడు.
18.

ఇటీవల కంద్ర క్యాబిన్ట్ ఆమోదంచిన వావస్థయ ఎగుమతి విధానం - 2018కి స్ంబంధంచి స్ర్ అయినవి
గుర్తంచ్ండి?
a) 2022 నాటికీ ప్రసుతత్మునన 2.21 లక్షల క్టటి ఎగుమత్తలను, 4.25 లక్షల క్టటికు పంచాలని లక్షయం.
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b) టీ, క్యఫీ, బియాం వంటి వావస్థయ ఉత్పత్తతల ఎగుమత్తల్న పంచ్డం.

c) ర్యష్ట్రాల స్థాయిలో మానిటర్ంగ్ ఫ్రేమ్ వర్క ను ఏర్యపటు చేయనునానర్త.

(B) a, b, d

(C) b, d

(D) a, b, c, d

om

(A) b, c, d

a.

d) స్వంద్రియ, శుదధచేస్టన ఉత్పత్తతలపై అనిన రక్యల ఎగుమతి ఆంక్షల్న తొలగంచ్డం.

[Ans: b]

19.

.v
y

వివరణ: c - కంద్రం స్థాయిలో మానిటర్ంగ్ ఫ్రేమ్ వర్క ఏర్యపటు చేయనునానర్త.

భూగర్షఠ పర్మతి చ్టోం, 1973 గుర్ంచి స్ర్అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a. ఈ చ్టోం ప్రక్యరం, 5గుర్త స్భుాలునన కుటుంబానిన ఒక యూనిట్ గా భావించ్డం జర్తగుత్తంద. ఆ కుటుంబంలో

w
w

భారా, భరత, ముగుార్త మైనర్ లతో కూడ్గ ఉంటుంద.

b. మేజర్ అయి ఉండి, వివాహిత్తలైన వార్కీ ప్రత్యాక కుటుంబంగా పర్గణిస్థతర్త.
c. 5గుర్త మంచిన కుటుంబం ఒకొకకక స్భుానికి 1/5 వ వంత్త గర్షఠ పర్మతి పంచ్వచుచ. క్యన్స అద కుటుంబ

w

కమతనికి 3 ర్వటుి మంచ్కూడదు.

d) ఈ చ్టోం ప్రక్యరం మాగాణి భూములను 6 త్రగత్తలుగా, మటో భూములను 5 త్రగత్తలుగా విభజంచార్త [Ans: c]
(A) a, c, d

(B) a, b, c

(C) a, d

(D) a, b, c, d

[Ans: b]
వివరణ: b - మేజర్త అయిన కుమార్తలు, కుమారతలను వివాహిత్తలా, అవివివాహిత్తలా అనే దాని స్ంబంధ్ం లేకుండ్గ
ప్రత్యాక కుటుంబంగా లెకకగడతర్త.
c - కుటుంబ కమతనికి రండు ర్వటుి మంచ్ర్యదు.
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20.

పశిచమ పవనాల గుర్ంచి స్ర్అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) 35° - 65° ల ఉత్తర, దక్షిణ అంశాల మధ్ా ఉప ఆయన ర్వఖ అలప పీడన ప్రంత్ం నుండి ఉప ధ్రువ అధక పీడనం
ప్రంత్ం వైపు వీచు పవనాలు పశిచమ పవనాలు
b) ఉత్తర్యరధ గోళంలో ఈశానాం వైపు, దక్షిణారధగోళంలో ఆగ్ననయం వైపు విస్థతయి
c) పశిచమ పవనాలు, వాాపార పవనాలకు వాతిర్వక దశలో విసుతంటాయి
(A) b, c (B) b మాత్రమే
(C) c మాత్రమే

(D) a, b, c

[Ans: b]
వివరణ: a - 35° - 65° ల ఉత్తర, దక్షిణ అంశాల మధ్ా ఉప ఆయన ర్వఖ అధక పీడన ప్రంత్ం నుండి ఉప ధ్రువ
అలప పీడనం ప్రంత్ం వైపు వీచు పవనాలు పశిచమ పవనాలు

21.

గాంధీ దక్షిణాఫ్రిక్య జ్మవిత్ం గుర్ంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?

ne
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c. పశిిమ పవనాలు వాాపార పవనాలకు వాతిరేక దిశలో వీస్తంటాయి.

a) బోయర్ు యుదధక్యలంలో పోర్యటానిన ఆపి, వైదా స్వవా క్యరాక్రమంలో పాల్గాననందుకు ప్రభుత్వం ఆయన స్వవలను
గుర్తంచి, స్త్కర్ంచింద.

a.

b) స్తాగ్రహ అనే పత్రికను స్థాపించార్త .

c) టాల్ స్థోయ్ యొకక 'దైవర్యజాం న్సలోనే ఉంద' అనే పుస్తకం ప్రభావం గాంధీపై ఉంద.

om

d) దక్షిణాఫ్రిక్య ఫీనిక్ు ఫార్ా, టాల్ స్థోయ్ ఫార్ా లను న్లకొలాపడు.
(B) a, b, c

(C) a, c, d

(D) పైవన్సన

.v
y

(A) b, c, d

[Ans: c]
చేశాడు.
22.

w
w

వివరణ: ఇండియన్ ఒపీనియన్ అనే పత్రిక ప్రచుర్ంచార్త. స్తాగ్రహం అనే పోర్యట విధానానిన ఈ క్యలంలోనే అమలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్యజధాని నిర్యాణం జ్త్తయ హర్త్ ట్రిబుానల్ కసు (NGT) గుర్ంచి స్ర్అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) అమర్యవతి తగున్సటి అవస్ర్యలకు క ష్ట్రా నద ఆధారం క్యవున వాడిన న్సర్త, ముర్తగున్సర్త నదలోకి మళళ కుండ్గ

w

ఏర్యపటు చేయాలని NGT త్తర్తప ఇచిచంద.
b) ర్యజధాని నిర్యాణంలో 500 చ్.కి.మీ . పర్ధలో చేపటేో నిర్యాణాలను ఖచిచత్ంగా ఫ్నయా
ి ష్ తో త్యార్త చేస్టన
ఇటుకలనే వాడ్గలని త్తర్తప ఇచిచంద.
c) ఈ ప్రంత్ంలోని పర్శ్రమలు విదుాత్, మగత అవస్ర్యలకు సోలార్ పాానల్ నే ఉపయోగంచాల్ అని త్తర్తప ఇచిచంద.
(A) a, b

(B) b, c

(C) a, c

(D) a, b, c

[Ans: c]
వివరణ: b - ర్యజధాని నిర్యాణంలో 217 చ్.కి.మీ . పర్ధలో చేపటేో నిర్యాణాలను ఖచిచత్ంగా పనమా
ి ష్ తో త్యార్త
చేస్టన ఇటుకలనే వాడ్గలని త్తర్తప ఇచిచంద.
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23.

బాాంకింగ్ రంగంపై అధ్ాయనం కొరకు నియమంచిన నరస్టంహం - I, నరస్టంహం - II కమటీ చేస్టన స్టఫార్తులోి
స్ర్క్యనివి గుర్తంచ్ండి?
a. బాాంకుల జ్త్తయకరణ చేపటాోల్.
b. బాాంకుల విలీనం దావర్య పదద బాాంకులు ఏర్యపటు చేయాల్.
c. ప్రధానాత్ రంగాలకు ఇచేచ ర్తణాలను 10% కి త్గాంచాల్.
d. CRR 3-5 మధ్ా, SLR 25% కి దశల వార్గా త్గాంచాల్.
(A) a, c, d

(B) a, b, c

(C) a, b

(D) c, d

[Ans: c]
రదుద చేయాల్.
నరస్టంహం - I - 1991, నరస్టంహం - II – 1997
24.

పబిిక్ బిల్, ప్రైవేటు బిలుికు స్ంబంధంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?

a.

1) పబిిక్ బిలుి ప్రవేశపటాోలంటే ఏడు రోజుల ముందు నోటీసు ఇవావల్.

ne
t

వివరణ: a - బాాంకుల జ్త్తయకరణ ఉండర్యదు. విదేశీ బాాంకుల ఏర్యపటుకు చ్రాలు త్తసుక్టవాల్. బాాంకుల విలీనం

2) ప్రైవేటు బిలుి ప్రవేశపటోడ్గనికి ఎలాంటి ముందసుత నోటీసు అవస్రం లేదు.

om

3) ప్రైవేటు బిలుి ఆమోదం పందకపోత్య ప్రభుత్వం ర్యజ్మనామా చేయనవస్రం లేదు.
4) ప్రైవేటు బిలుి ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రతిబింబిసుతంద.
(B) 1, 3

(C) 2, 3

(D) 1, 2, 3, 4

.v
y

(A) 1, 3, 4

[Ans: b]

w
w

వివరణ: 2 - 1 న్లకు ముందసుత నోటీసు ఇవావల్.

4 - పబిిక్ బిలుి ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రతిబింబిసుతంద.
25.

ఆహారపు గొలుసుల ప్రముఖాత్ను గుర్తంచ్ండి?

w

a) ఆవరణ వావస్ాలోి ఖనిజ పోషక్యల పునర్తత్పతితలో పాత్ర వహిస్థతయి.
b) జనాభా పర్మాణానిన పంచి, ప్రక తి స్మత్తలాత్ను క్యపాడుతయి.
c) ఒక పోషక స్థాయి నుండి మరొక పోషక స్థాయికి శకిత బదలీ విధానానిన తెలుపుతయి.
d) భినన పోషక స్థాయిలోి జ్మవుల యొకక ఆహారపు అలవాటిను తెలుపుత్తంద.
(A) a, b, c

(B) b, c

(C) a, c, d

(D) b, c, d

[Ans: c]
వివరణ: జనాభా పర్మాణానిన నియంత్రిస్తత ప్రక తి స్మత్తలాత్ను క్యపాడుతయి. ఆయా జ్తి జ్మవుల యొకక పోషక
స్థాయిలను తెల్యజేసుతంద.
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26.

ఇటీవల ప్రయోగంచిన PSLV - C 43 గుర్ంచి స్ర్ అయినద గుర్తంచ్ండి?
a) హైపర్ సపకాల్ ఇమేజంగ్ శాటిలైట్ (HYSIS) ను ప్రయోగంచార్త.
b) దీని దావర్య 8 దేశాలకు చెందన 30 ఉపగ్రహాలను విజయవంత్ంగా ప్రవేశపటాోర్త.
c) మొత్తంగా PSLV - C 43 దావర్య 35 ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపటాోర్త.
(A) b, c

(B) a, c

(C) a, b, c

(D) a, b

[Ans: d]
వివరణ: c - PSLV - C 43 దావర్య HYSIS + 30 విదేశీ ఉపగ్రహాలు = 31 ఉపగ్రహాలు.
ఎత్తత - 44 meters, బర్తవు - 320 టనునలు. వర్క హార్ు గా పిలుస్థతర్త. చివర్ దశ అత్ాంత్ కీలకం.
27.

క్టాటో ప్రోటోక్యల్ లో పందుపర్చిన కీిన్ డెవలప్ మంట్ మక్యనిజమ్ గుర్ంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?
స్మకూర్యచల్.
b) ఒక క్యరబన్ క్రెడిట్, ఒక టనున క్యరబన్ డైఆక్నుడ్ కు స్మానం.

ne
t

a) అన్క్ు - 2 దేశాలు త్మ ఉదాార్యలను త్గాంచ్లేనపుడు అభివ దధ చెందుత్తనన దేశాలలో గ్రీన్ ప్రజెక్ో లకు నిధులు

(B) a, b, c

(C) b, c

(D) only c

om

(A) b, a

a.

c) జరాన్స లోని కీిన్ డెవలప్ మంట్ మక్యనిజమ్ ఎగుకూాటివ్ బోర్తాను ఏర్యపటు చేశార్త.

[Ans: c]

.v
y

వివరణ: a - అన్క్ు - 1 దేశాలు త్మ ఉదాార్యలను త్గాంచ్లేనపుడు అవి అభివ దధ చెందుత్తనన దేశాలలో గ్రీన్ ప్రజెక్ో
లు అంటే అడవుల పంపకం, వార్యధల నిర్యవహణ, పునర్తతపదక ఇంధ్న వనర్తల అభివ దధకి నిధులు స్మకూర్యచల్. ఈ
ప్రజెక్ో లు త్గాంచే ప్రతి టనున క్యరబన్ డయాక్నుడ్ విలువను అన్క్ు - 1 దేశాల నుండి స్ంపాదస్థతయి. అన్క్ు - 1 దేశాలు

28.

w
w

క్యరబన్ క్రెడిట్ ల రూపంలో పనాలీోలను చెల్ిస్థతయి.

ఈ క్రంద వాకుతలను, ఇటివల్ నియామక్యలను జత్పర్తచుము:
a) క్యకన్యర్త నాగర్యజు

w

b) గుంటూర్త నాగ్నశవర్యవు

c) క షామ్మర్త సుబ్రమణాన్
d ) అరవింద్ స్కునా
e) బొల్ింపల్ి మేఘన
1) కంద్ర ప్రభుత్వ ప్రధాని ఆర్ాక స్లహాదార్త
2) UNO, ఇండియన్ పరాన్ంట్ మషన్ డిపూాటీ చీఫ్
3) అణుశకిత నియంత్రణ మండల్ ఛైరాన్
4) ఫోర్బ్ అండర్ 30 శాస్త్రవేత్త విభాగంలో చోటు
5) UPSC ఛైరాన్
(A) a-2, b-3, c-1, d-5, e-4
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(B) a-1, b-4, c-3, d-2, e-5
(C) a-5, b-2, c-3, d-1, e-4
(D) a-4, b-1, c-5, d-2, e-3
[Ans: a]

29.

ఇటీవల లోక్ స్భ ఆమోదంచిన గర్యభనిన అద్దదకు ఇచేచ వార్కి గల నియమాలను గుర్తంచ్ండి?
a) స్రోగస్ట ప్రక్రయ దావర్య లబిద పందాలనుకుంటునన దంపత్తల స్నినహిత్ బంధువు అయి ఉండ్గల్.
b) గరభం అద్దద ఇచిచనందుకు వైదాఖర్తచలు, 10 లక్షల నగదు వరకు మాత్రమే త్తసుక్టవాల్.
c) జ్మవిత్ంలో కవలం 2 స్థర్తి మాత్రమే ఈ ప్రక్రయకు అంగీకర్ంచాల్.
(A) b, c

(B) a, b, c, d

(C) a, b

(D) a, d

a.

[Ans: d]

ne
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d) వివాహిత్తర్యలై కన్సస్ం ఒక బిడాకు జనానిచిచ ఉండ్గల్.

వివరణ: b - గరభం అద్దదకు ఇచేచందుకు వైదా ఖర్తచలు మనహ, ఇంక్య ర్వటు వంటి ప్రతిఫలము త్తసుక్టర్యదు.

om

c - జ్మవిత్ంలో కవలం ఒకకస్థర్వ ఈ ప్రక్రయకు అంగీకర్ంచాల్. అద్దద గరభం దావర్య పుటిోన బిడా దంపత్తలు కనాన బిడాగా
గుర్తంపు పందుత్తంద.
30.

2018 డిసంబర్ లో లోక్ స్భ ప్రవేశపటిోన ఈ ట్రిపుల్ త్లాక్ బిలుి గుర్ంచి స్ర్క్యనివి గుర్తంచ్ండి?

.v
y

a. ఈ కసులోి స్దర్త భరతకు 7 స్ంవత్ుర్యల జైలు శిక్ష విధంచే అవక్యశం ఉంద.
b. ఇద నాన్ బెయిల్ లేబుల్ నేరంగా పర్గణిస్థతర్త. విచారణ ప్రరంబించ్డ్గనికి ముందే నిందత్తలు బెయిల్ క్టస్ం
మేజస్వాట్ ను స్ంప్రదంచ్లేర్త.
(A) a, b

(B) b, c
(D) పై వన్సన స్ర్అయినవి

w

(C) a, b, c

w
w

c. ఈ కసు క్రంద బాధత్తర్యలు త్రపున ఇర్తగు పర్తగు వార్త ఎవరైనా పిర్యాదు చేయవచుచ.

[Ans: b]

వివరణ: b - ట్రిపుల్ త్లాక్ ను నాన్ బెయిల్ లేబుల్ నేరంగా పేరొకంటార్త. విచారణ ప్రరంబించ్డ్గనికి ముందే
నిందత్తలు బెయిల్ క్టస్ం మేజస్వాట్ ను స్ంప్రదంచే అవక్యశం ఉంద.
c) బాధత్తర్యలు (భారా) ఆమ రకత స్ంబంధీకులు వివాహం దావర్య బంధువు అయిన వార్లో ఎవరైనా ఫిర్యాదూ
చేస్టనపుపడు మాత్రమే పోలీసులు FIR ను నమోదు చేస్థతర్త. ఇర్తగు పర్తగు వార్త ఇత్ర్తలు ఫిర్యాదు చేయలేర్త.

31.

ఇటీవల వారతలోి ఉనన చాంగ్న - 4 దేనికి స్ంబంధంచినద?
(A) క్యస్టాక్ క్యరణాలను పస్టగటేో టెల్సోకప్
(B) తొల్ దేశీ ఎలక్యానిక్ చిప్
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(C) చ్ంద్రుడికి రండో పకక దగన చైనా వ్యామనౌక
(D) చైనా త్యార్త చేస్టన హైపర్ సోనిక్ డ్రోన్
[Ans: c]
వివరణ: ప్రపంచ్ంలోనే మొటోమొదటి స్థర్గా చ్ంద్రుడి అవత్ల్ భాగంలో చైనా వ్యామ నౌకను దంచింద. చాంగ్న - 4
అనే ఈ రోబోటిక్ యంత్రం ఇపపటి వరకు పదదగా శోధంచ్ని ఆ ప్రదేశానికి స్ంబంధంచిన ఫోటోలను చాలా దగార్
నుండి అందంచింద.

32.

అంత్ర్యుత్తయ అవిన్సతి స్తచీ కి స్ంబంధంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) డెనాార్క దేశంలో ప్రపంచ్ంలో అత్ాంత్ అవిన్సతి రహిత్ దేశం.
c) ట్రానుపరన్సు ఇంటర్వనషనల్ స్ంస్ా ఈ నివేదకను విడుదల చేసుతంద.

(B) a, c

(C) a, c, d

(D) a, b, c

[Ans: c]
వివరణ: b - చివర్స్థానం సోమాల్యా
33.

om

(A) a, b

a.

d) భారత్ ర్యాంక్ - 78.

ne
t

b) చివర్స్థానంలో స్టర్యా దేశం ఉంద.

ఇటీవల ప్రధాని ప్రరంభించిన ప్రధానమంత్రి శ్రమ్ యోగ మంధ్న్ స్కం గుర్ంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి:

.v
y

a) న్లకు 15,000 రూ. లోపు స్ంపాదంచే స్ంఘటిత్, అస్ంఘటిత్ క్యర్ాకులకు ఇద వర్తసుతంద.
b) ప్రతి న్ల వంద రూపాయలు చెల్ించ్డం దావర్య 60 స్ం. వయసుు నుండి న్లకు 3,000 రూ. పనషన్ ను అందస్థతర్త.
(A) a, c
(C) a, b

(B) b, c

(D) a, b, c

w

[Ans: b]

w
w

c) ఈ పథకం 10 క్టటి మంద క్యర్ాకులకు ఉపయోగకరం.

వివరణ: a - కవలం అస్ంఘటిత్ రంగంలోని క్యర్ాకులకు 18స్ం. వయసుు వార్త న్లకు 55రూ. చెల్ించ్వచుచ. 500
క్టటుి కటాయించింద.
34.

ఈ క్రంద వాటిలో స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) ప్రపంచ్ంలో అతిపదద LPG దగుమతి దార్త జపాన్
b) భారత్దేశంలో రండవ అతిపదద LPG వినియోగ దార్త మర్యు దగుమతి దార్త.
c) భారత్దేశానికి LPG ముఖాంగా ఖతర్, సౌదీ అర్వబియా, UAE నుండి దగుమతి అవుత్తంద.
d) భారత్ లో LPG డిమాండ్ 2014 - 2025 వరకు 34% వరకు పర్గంద.
(A) b, c

(B) c, d

(C) b, c, d

(D) పైవన్సన

Contact Us on 77 300 78472, 90 300 78472

www.vyoma.net/appsc

[Ans: c]
వివరణ: a - LPG అతిపదద దగుమతి దార్త చైనా. జపాన్ స్థానంలో ఇటీవల భారత్ వచిచంద. 12.5% దగుమత్తలు
పర్గాయి. (గత్ 5 స్ంవత్ుర్యలలోి 12 million metric tons).
35.

ఓజోన్ పర స్ంరక్షణ కొరకు జర్గన కిగాల్ స్దసుు గుర్ంచి స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) 2016లో ర్తవాండ్గ దేశంలో జర్గంద.
b) 2015 నాటికి 85% హైడ్రో ఫోిరో క్యరబన్ లను త్గాంచాలనేద ఈ ఒపపందం లక్షయం
c) ఈ ఒపపందం ప్రక్యరం అభివ దధ చెందన దేశాలు హైడ్రో ఫోిరో క్యరబని నిరూాలనను 2022 నుండి ప్రరంభించింద?
(A) b, c

(B) a, b, c

(C) a, b

(D) only c

వివరణ: c - అభివ దధ చెందన దేశాలు - 2019 నాటికీ ప్రరంభించాల్.
అభివ దధ చెందుత్తనన దేశాలు - 2024 స్ం. నాటికీ చేపటాోల్.
2050 నాటికీ పూర్తగా నిరూాల్ంచాల్.

(A) ఆస్వాల్యా

(B) మొనాక్ట

(C) సౌత్ ఆఫ్రిక్య

(D) జపాన్

a.

019 ఫిబ్రవర్ 18 న లార్వస్ వరల్ా సోపర్ో్ అవార్ా్ ('‘Oscars of sports’') అవార్తాను నిరవహిసుతనన దేశం ఏద?

om

36)

ne
t

[Ans: c]

[Ans: b]
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వివరణ: మాజ్మ భారత్ క్రక్ట్ జటుో క్పోనుి కపిల్ దేవ్, ర్యహుల్ ద్రవిడ్, స్చిన్ టెండూలకర్ లారొస్ అక్యడెమ స్భుాలు
2016కిగాను లార్వస్ వరల్ా సోపర్ో్ అవార్ా్ను టెనినస్ పేియర్తి నొవాక్ జక్టవిచ్ ఉత్తమ క్రీడ్గక్యర్తడిగా, సర్నా
విల్యమ్ు ఉత్తమ క్రీడ్గక్యర్ణిగా బెర్ిన్ నగరంలో అందుకునానర్త. సర్నా 2003, 2010, 2016లో, జక్టవిచ్ 2012,

37)

w
w

2015, 2016లో అవార్తాను అందుకునానర్త.

2018 నవంబర్ 7వ త్యదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పేద రైత్తల వావస్థయ ఉతపదకత్ను పంచ్డ్గనికి కంద్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్
ప్రభుతవలు, ప్రపంచ్ బాాంకు ఎనిన మల్యని ర్తణ ఒపపందంపై స్ంత్కం చేస్టంద?
(B) $250.20

(C) $1200.20

(D) $125.20

w

(A) $172.20
[Ans: a]

వివరణ: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వావస్థయ ఉతపదకత్, లాభదాయకత్, పేద, అటోడుగు రైత్తల వాతవరణం మర్తగు
పరచ్డ్గనికి, 2018 నవంబర్ 7 న, సంట్రల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవలు, ప్రపంచ్ బాాంక్ ర్తణ ఒపపందంపై 172.20
మల్యన్ డ్గలరికు స్ంత్క్యలు చేశాయి.
38.

అమర్క్య స్మాఖా మర్యు భారత్ స్మాఖాకు స్ంబంధంచి ఈ క్రంద వానిలో స్ర్క్యనిద ఏద/ఏవి?
1) అమర్క్య వలె, భారత్దేశం కూడ్గ ఏక పౌరస్తవనిన ప్రస్థదసుతంద.
2) అమర్క్య వలె, భారత్దేశం కూడ్గ బలమైన కంద్రానిన ఏర్యపటు చేస్టంద.
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3) అమర్క్యలో వికంద్రీక త్ నాాయ వావస్ా అమలులో కలదు.
4) అమర్క్య వలె, భారత్దేశం బలమైన ర్యష్ట్రాలను ఏర్యపటు చేస్టంద.
(A) 1 only

(B) 1, 2 only

(C) 1, 2, 4 only

(D) All are correct

[Ans: c]
వివరణ: 1 - అమర్క్య దవందవ పౌరస్తవనిన ప్రస్థదంచింద. భారత్ ఏక పౌరస్తవనిన ప్రస్థదసుతంద.
2- అమర్క్య బలమైన ర్యష్ట్రాలను ఏర్యపటు చేస్టంద. క్యని భారత్దేశం బలమైన కంద్రానిన ఏర్యపటు చేస్టంద.
39.

భూమ మీద ముడత పరవతాలు ఎలా ఏరపడతాయి?
(A) ఖండ పళ్ళం, సముద్ర పళ్ళం ఒకదానికి ఒకటి దగగరగా జరిగి, ఖండ పళ్ళం క్రందికి సముద్ర పళ్ళంలోకి వెళ్ళడం

(B) రండు సముద్ర పళ్ళళలు ఖండ పళ్లంలోకి చొచుికుపోవడం దావరా
(C) రండు ఖండ పళ్ళళలు ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా జరిగినపుడు

ne
t

దావరా

a.

(D) రండు ఖండ పళ్ళళలు ఒకదానికి ఒకటి ఒకటి ఎదురుగా వచిినపుడు పళ్ళం వంగకుండా ఉననపుడు.

వివరణ: ఉదాహరణకు : హిమాలయాలు

om

[Ans: d]

యూరేషియా అనే ఖండ పళ్ళంలో ఐరోపా, ఆసియా ఖండాలు ఉనానయి. దీనిని ఆనుకొని దక్షిణంగా ఇండియాఆసేేలియా పళ్ళం ఉంది. ఈ ఇండియా-ఆసేేలియా పళ్ళం యురేషియా పళ్ళంలోనికి చొచుికు వస్తంది. యురేషియా
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పళ్ళం చాలా గటిటగా ఉంది. ఇండియా- ఆసేేలియా పళ్ళం కూడా గటిటగానే ఉంది. ఇది మరింత బలంగా

40)

w
w

యురేషియా పళ్ళంలోకి నెమమదిగా చొచుికొని రావడం వలల హిమాలయాలోనే మడత పరవతాలు ఏరపడాాయి

కంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్వచ్ఛ స్ర్వవక్షణ్- 2019 కి స్ంబంధంచి స్రైనవి గుర్తంచ్ండి?
1) గ్రామాల పర్శుభ్రత్లో ఏపీకి 30 ర్యాంకులు దక్యకయి

w

2) ఈ జ్బితలో విజయవాడ 23, విశాఖపటనం 12వ ర్యాంకులు కైవస్ం చేసుకునానయి.
3)తిర్తపతి జ్త్తయస్థాయిలో 8వ ర్యాంకు స్థధంచి తెలుగు ర్యష్ట్రాల నుంచి టాప్ 10లో నిల్చింద
a) 2,3

b) 1,3

c) 1,2,3

d) 3 మాత్రమే

.[Ans: d]
వివరణ: పటోణాల పర్శుభ్రత్లో ఏపీకి 30 ర్యాంకులు దక్యకయి.
ఇదే జ్బితలో విజయవాడ 12, విశాఖపటనం 23వ ర్యాంకులు కైవస్ం చేసుకునానయి.
41.

బాబా అటామక్ ర్టసర్చ సంటర్( BARC ) గుర్ంచి స్ర్అయినవి గుర్తంచ్ండి
a) ఇటీవల అజత్ కుమార్ మహంతి ( BARC ) డైరకోర్ గా నియమత్తలయాార్త
b) BARC ప్రధాన క్యర్యాలయం పూణే, మహార్యష్ట్ర లో కలదు
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c) BARC 1954 లో కంద్రప్రభుత్వం న్యాకిియర్ ర్యాకోరి పర్శోధ్న అభివృదిి కొరకు ఏర్యపటు చేస్టంద.

.

(A) a,c

(B) b,c

(C) Only C

(D) a,b,c

[Ans: a]
వివరణ: ప్రధానక్యర్యాలయం ట్రాంబే ముంబై, మహార్యష్ట్ర లో జనవర్ 3, 1954 లో ఏర్యపటు చేస్థర్త
Founder - Homi . j .bhabha మొదటోి atomic energy, establishment, trombay గా ఉండింద

42.

ఈ క్రంద వానిలో స్ర్క్యని ప్రవచ్నము.....
(A) ఢిలీి సులాతన్ క్యలంలో స్థానిక ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏరపడినద
(B) షేర్ష్ట్ర క్యలంలో ప్రంత్తయ పర్పాలనపై ద ష్టో కంద్రీ కర్ంచ్డం జర్గంద.

ne
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(C) ఢిలీి సులాతన్ క్యలంలో గ్రామ పంచాయిత్తలు పటోణ స్థానిక ప్రభుతవల పర్ధలో వుండేవి.
(D) మొగలుల క్యలంలో గ్రామ పర్పాలన వావస్ా విచిఛననమైనదగా చెపపవచుచ
.[Ans: c]

a.

వివరణ: వీర్ క్యలంలో స్థానిక ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏరపడిందని ఆ వావస్ాను పర్శీల్స్వత తెలుసుతంద. ఢిలీి సులాతను
క్యలంలో గ్రామ పంచాయి త్తలు వుండేవి. షేర్ష్ట్ర క్యలంలో ప్రంత్తయ పర్పాలన పై ద ష్టో కంద్రీకర్ంచ్డం జర్గంద.

1864 లో లారున్ స్థానిక ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను రూపందంచార్త. దీనిదావర్య...........

.v
y

43..

om

మొగలాయి క్యలంలో గ్రామస్వపర్పాలన వావస్ా విచిఛననమైనదని చెపపవచుచ.

ఎ) పటోణ ప్రంతలలో మునిుపాల్టీలకు అవస్రమైన ఆదాయానిన స్మకూర్తచకొనే స్వవచ్ఛను ప్రస్థదంచార్త.
బి) ర్యష్ట్రాలు స్థానిక స్ంస్ా అభివ దధకి ప్రత్యాకమైన చ్టాోలు చేస్థయి.
స్ట) కలెకోర్ అను పదవిని ప్రవేశపటాోర్త.

w
w

డి) తలుక్య బోర్తాను ఏర్యపటు చేస్థర్త.
పై వానిలో స్రైన ప్రవచ్నము /లు ........

(B) కవలం బి & స్ట

(C) కవలం ఎ,బి & స్ట

(D) ఎ,బి,స్ట & డి

w

(A) కవలం ఎ & బి
.[Ans: a]

వివరణ: 1864 లో లారన్ు రూపందంచిన స్థానిక ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన పటోణ ప్రంతలలో మునిుపాల్టీలకు
అవస్రమయిన ఆదాయానిన స్మకూర్తచకొనటంలో స్వవచ్ఛను ప్రస్థదంచ్డమే క్యకుండ్గ, ర్యష్ట్రాల స్థానిక స్ంస్ాల
అభివ దధకి ప్రత్యాకమైన చ్టాోలు చేస్థయి.
కలెకోర్ అను పదవిని 1772 వారన్ హేస్టోంగ్ లోనే ప్రవేశపటాోర్త. తలుక్య బోర్తాను ర్పపన్ త్తర్యానం దావర్య
ప్రవేశపటోడం జర్గంద.
44)

సునందని పథకం కు స్ంబంధంచి స్ర్క్యనివి గుర్తంచ్ండి?
a) "నవాంధ్ర ప్రదేశ్" లో 2015 లో ప్రరంభించార్త.
b) పల ఉత్పతిత పంచ్డం ప్రధాన ఉదేదశం.
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c) ముఖాంగా ఆవులకు ప్రధానాత్ కల్పసుతంద.
d) ర్యష్ట్రీయ క ష్ట విక్యస్ యోజన లో భాగంగా దీనిని అమలు చేసుతనానర్త.
(A) a, b, c

(B) a, b, c, d

(C) b, c, d

(D) b, d

[Ans: d]
వివరణ: a) ఉమాడి AP లో 2013/14
c) లేగదూడలకు ప్రధానాత్ కల్పసుతంద.
45)

మీర్య భాయ్ చాను కి స్ంబంధంచి స్ర్క్యనివి గుర్తంపుము?
a) 2018 క్యమన్వల్త క్రీడలో రజత్ం స్థధంచింద.
b) 50 కిలోల వయిట్ ల్ఫిోంగ్ విభాగంలో ఈ ఘనత్ స్థర్ంచింద.
(A) a, b

(B) b, c

(C) a, b, c

(D) a, c

[Ans: a]

a.

వివరణ: a) బంగార్త పథక్యనిన 2018 క్యమన్ వల్త క్రీడలోి స్థధంచింద

ne
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c) 2018 ర్యజ్మవ్ ఖేల్ రత్న అవార్తా కు ఎంపికైంద.

46)

om

b) 48 kg వయిట్ ల్ఫిోంగ్ విభాగంలో ఈ ఘనత్ స్థధంచింద.
అంత్ర్యష్ట్ర మండల్ నిరవహణ లకు స్ంబంధంచి స్ర్క్యనివి?

a) దానిని స్ర్యకర్యా కమషన్ స్తచ్నల మేరకు ఏర్యపటు చేశార్త.

.v
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b) ర్యజ్ాంగంలో నిబంధ్న 262 ప్రక్యరం ఏర్యపటు చేయబడింద.
c) దాని స్థాయి స్ంఘానికి ప్రధానమంత్రి అధ్ాక్షలుగా ఉంటార్త
(B) a, b, c

w
w

(A) a, b
(C) b, c

(D) a, c

[Ans: c]

వివరణ: b) 263 ప్రక్యరణ ప్రక్యరం అంత్ర్యష్ట్రమండల్ ఏర్యపటుచేయబడింద

w

c) హంమంత్రి అంత్ర్యష్ట్రమండల్ కి అధ్ాక్షులుగా ఉంటార్త
47)

క్రంద వానిలో "పంచాయత్త విస్తరణ చ్టోం (PESA ACT)" కు స్ంబంధంచి స్రైనవి?
a) షెడూాలు కులాలు మర్యు షెడూాలు తెగల యొకక స్థంప్రదాయాలు, ఆచార్యలు పర్రక్షణ కు ఉదేశించ్బడింద.
b) 6వ షెడూాలు లో పేరొకనన ప్రంతల కు పంచాయత్త వావస్ా ను వర్తంపచేయడం క్టస్ం చేయబడింద.
c) దలీప్ స్టంగ్ బుర్య కమటీ దీనిని రూపందంచింద.
(A) a, b

(B) a, b, c

(C) b only

(D) c only

[Ans: d]
వివరణ: a - షెడూాలు తెగల యొకక స్ంప్రదాయాలు ఆచార్యలు పర్రక్షణకు ఉదేదశించ్బడింద
b - 5వ షెడూాలు లో ప్రంతల కు పంచాయత్త వావస్ాను వర్తంపచేయడం
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48)

ఈ క్రంద వాటిలో స్ర్ అయినవి గుర్తంచ్ండి?
a) ఇటీవల భారత్ రైలేవ స్ంస్ా ఒకస్థర్ ఉపయోగంచే పాిస్టోక్ వసుతవులను (Single use plastic items) నిషేధంచింద.
b) 120 రైలేవ స్వోషన్ లో ఒకస్థర్ ఉపయోగంచే పాిస్టోక్ ను నిషేధంచార్త.
(A) a మాత్రమే

(B) b మాత్రమే

(C) a, b

(D) a, b రండూ త్పుప

[Ans: c]
వివరణ: a - ఇటీవల ఎయిర్ పోర్ో అథార్టీ ఆఫ్ ఇండియా. Single use Plastic items లేదా disposable items ని
నిషేధంచింద. Straws, plastic cutlery, plastic plates etc.
b - 129 ఎయిర్ పోర్ో లలో ఈ నిషేధానిన అమలు చేశార్త.
49)

న్సతిఆయోగ్ విడుదల చేస్టన "సుస్టార్యభివ దధ లక్ష్వాలు" స్తచి కి స్ంబంధంచి స్రైనవి గుర్తంచ్ండి?

ne
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a) వివిధ్ ప్రమాణాలతో స్థధంచిన మార్తకలు ఆధారంగా ర్యష్ట్రాలను 5 కటగర్టలుగా విభజంచార్త
b) అచీవర్ కటగర్లో 3 ర్యష్ట్రాలు మాత్రమే స్థానం పందాయి
(B) a, b

(C) c only

(D) a, b, c

om

(A) a only

a.

c) ఈ స్తచీలో ఉత్తరప్రదేశ్ చివర్ స్థానంలో నిల్చంద

[Ans: c]

వివరణ: a - 4 కటగర్ లు (అచీవర్, ఫ్రంట్ రననర్, పర్యారాన్ు, యాసపరంట్)

50)

.v
y

b – అచీవర్ కేటగిరిలో లో ఏ ర్యష్ట్రం చేరలేదు.

క్రంద వానిలో "ఇందర్య క్రంతి పథకం" కు స్ంబంధంచి స్రైనవి?

(A) a, b

w
w

a) ర్యష్ట్రంలో గ్రామీణ, పటోణ పేదర్క నిరూాలనకు స్ంబంధంచిన స్మగ్ర పథకం

(C) b, c

(D) a, c

b) గ్రామీణ పేదర్క నిరూాలన స్ంస్ా (SERP) ఆధ్వరాంలో దీనిని అమలు చేసుతనానర్త.

w

c) దీనిలో భాగంగానే మహిళ క్టస్ం "పావలావడీా" పథక్యనిన ప్రరంభించార్త.
(B) a, b, c

[Ans: c]

వివరణ: a - ర్యష్ట్రంలో గ్రామీణ పేదర్క నిరూాలనకు స్ంబంధంచిన స్మగ్ర పథకం
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APPSC Group 1,2,3 Exam Schedule
APPSC Group 1 Schedule
Test
GT 1 ( Paper 2)
GT 1 ( Paper 1)
GT 1 ( Paper 2)
GT 2 ( Paper 2)
GT 3 ( Paper 1)
GT 3 ( Paper 2)
GT 4 ( Paper 1)
GT 4 ( Paper 2)
GT 5 ( Paper 1)
GT 5 ( Paper 2)
GT 6 ( Paper 1)
GT 6 ( Paper 2)
GT 7 ( Paper 1)
GT 7 ( Paper 2)
GT 8 ( Paper 1)
GT 8 ( Paper 2)
GT 9 ( Paper 1)
GT 9 ( Paper 2)
GT 10 ( Paper
1)
GT 10 ( Paper
2)

Date
03-Feb
09-Feb
09-Feb
09-Feb
12-Feb
12-Feb
15-Feb
15-Feb
18-Feb
18-Feb
28-Feb
28-Feb
08-Mar
12-Mar
13-Mar
15-Mar
17-Mar
17-Mar
20-Mar
20-Mar

APPSC Group 2 Schedule
Test

Date

CWT 1
CWT 2
CWT 3
CWT 4
CWT 5
CWT 6
CWT 7
CWT 8
CWT 9
CWT 10
CWT 11
CWT 12
CWT 13
CWT 14
CWT 15
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
GT 5
GT 6
GT 7
GT 8
GT 9
GT 10
GT 11
GT 12
GT 13
GT 14
GT 15
GT 16
GT 17

10-Feb
17-Feb
24-Feb
03-Mar
10-Mar
17-Mar
24-Mar
31-Mar
07-Apr
14-Apr
20-Apr
21-Apr
27-Apr
28-Apr
29-Apr
27-Mar
29-Apr
01-Apr
03-Apr
05-Apr
07-Apr
09-Apr
11-Apr
13-Apr
15-Apr
17-Apr
19-Apr
21-Apr
23-Apr
25-Apr
27-Apr
29-Apr
30-Apr

GT
18
GT 19,20

02-May

APPSC Group 3 Schedule
Test
CWT 1 (2
Papers)
CWT 2 (2
Papers)
CWT 3 (2
Papers)
CWT 4 (2
Papers)
CWT 5 (2
Papers)
CWT 6 (2
Papers)
CWT 7 (2
Papers)
CWT 8 (2
Papers)
CWT 9 (2
Papers)
CWT 10 (2
Papers)
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
GT 5
GT 6
GT 7
GT 8
GT 9
GT 10
GT 11
GT 12
GT 13

Date
9-Feb
16-Feb
23-Feb
02-Mar
09-Mar
16-Mar
23-Mar
30-Mar
6-Apr
12-Apr
13-Feb
10-Mar
13-Mar
16-Mar
19-Mar
22-Mar
25-Mar
28-Mar
01-Apr
04-Apr
07-Apr
10-Apr
13-Apr

AP Budget & Economic Survey 2019 (2
Papers)
India Budget & Economic 2019
(2 Papers)

