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               Subject Wise Test : 3 Mental Ability, Aptitude, Comprehension, Basic Computer Knowledge 

     Name :                                                                                                            150 Marks – 150 Minutes   
     ID No :                                                                                                             Date :  
 

 
1. 1911 లో ఎక్కడ జరిగిన మహిళా సమావేశంలో మారిి 8 అంతర్జతాీయ మహిళా దినోతసవంగా 

 ప్రక్టంచారు ?            ( ) 
(A) సంగపూర్    (B) కోపెన్ హాగన్    (C) టోకోో    (D) రియో డిజెనెరియో      

2.  2011 జనాభా లెక్కల గురించి సరి అయినవి గురితంచండి ?      ( ) 
a) మహిళల అక్షర్జసోత - 68.5 %  b) లంగ నిష్పత్తత – 943  c) మహిళా జనాభా - 58.75 కోట్లు  
(A) a, b, c   (B) a, b    (C) b, c   (D) a, c 

3. భారత పారుమంట్ లో మహిళల ప్రాత్తనిధ్ోం గురించి సరి అయినవి గురితంచండి ?   ( ) 
a) 16వ లోక్ సభలో ఎనిికైన మహిళా సభ్యోల సంఖ్ో – 62 b) 17వ లోక్ సభ లో మహిళల సంఖ్ో - 78 
(A) a only   (B) b only    (C) a, b   (D) a, b రండూ తప్పప  

4. ర్జజ్ోంగంలో మహిళలకు సంబంధంచిన ప్రక్రణలు, అంశాలను జతపరుచుము ?   ( ) 
a) ప్రక్రణ 15 (1)   1) స్త్రీ ప్పరుషులకు సమాన పనికి సమాన వేతనం  
b) ప్రక్రణ 23        2) లంగ పరంగా ఏ పౌరుణ్ణి వివక్షకు లోను చేయర్జదు  
c) ప్రక్రణ 39 (D)   3) వెటి చాకిరీ దేవ దాస వోవసథ నిషేధ్ం  
d) ప్రక్రణ 42        4) మాతా శిశు సంక్షేమానికి ప్రత్యోక్ సౌక్ర్జోల క్లపన 
(A) a-2, b-3, c-1, d-4      (B) a-3, b-4, c-2, d-1     (C) a-4, b-1, c-3, d-2     (D) a-1, b-3, c-2, d-4 

5. స్థథనిక్ సంసధల పంచాయతీ ఎనిిక్లలో మహిళలకు 1/3 వ వంతు రిజర్వేష్నుు క్లపంచాలని తెలపే ప్రక్రణ ఏది ?  
(A) ప్రక్రణ 243 (J)  (B) ప్రక్రణ 243 (D)   (C) ప్రక్రణ 243 (M)  (D) ప్రక్రణ 243 (C) ( ) 

6. ఈ క్రంది వాటలో సరికానిది గురితంచండి ?         ( ) 
(A) పని ప్రదేశాలలో మహిళలపై లంగిక్ వేధంప్పల నిషేధ్ చట్ంి - 2013  
(B) బాలల పై లంగిక్ దాడుల నియంత్రణ చట్ంి - 2012  

(C) లంగ నిర్జధరణ పరీక్షల నిషేధ్ చట్ంి -1994  

(D) ముసుం మహిళల హకుకల రక్షణ చట్ంి – 1984 
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7.  సేయం సహాయక్ బ ందాల విధులను గురితంచండి ?        ( ) 
(A) బాోంకుల నుండి ఆరిథక్ సహాయం   
(B) కుట్లంబ క్నీస అవసర్జలకు తకుకవ వడ్డతీో అప్పపలు వాయిదా ల పై వసూలు చేసూత ఆరిథక్ అభివ దిధ పందడం   

(C)పిలుల సంరక్షణ, విదో, ఆరోగో, కుట్లంబ నియంత్రణ   

(D) పైవనీి  
8.  ప్రధానమంత్రి మాత  వందన యోజన పథక్ం క్రంద మహిళలలకు (రండు ప్రసవాలకు మాత్రమే) ఎనిి వేల 

రూపాయలు బాోంకు ఖాతాలో జమ చేస్థతరు ?         ( ) 
(A) 10,000 రూ.   (B) 6,000 రూ.   (C) 80,000 రూ.   (D) 12,000 రూ. 

9. YSR చేయూత క్రంద 45 సంవతసర్జలు నిండిన SC, ST, BC మరియు మైనారిటీ వర్జలాకు చందిన మహిళలకు ఎంత 
ఆరిథక్ సహాయం అందిస్థతరు ?           ( ) 
(A) లక్ష రూపాయలు    (B) 75,000 రూ.  (C) 90,000 రూ.   (D) 80,000 రూ. 

10.  ఈ క్రంది వాటలో సరి అయినవి గురితంచండి ?        ( ) 
a) YSR ఆసర్జ క్రంద సేయం సహాయక్ బ ందాలలో నమోదైన మహిళ పదుప్ప సంఘాల రుణాల మొతతం 
సొముును 4 దశలుగా ప్రభ్యతేమే నేరుగా చలుస్తంది  
b) YSR ఆసర్జ క్రంద స్నాి వడ్డీకే రుణాలు ఇవేడం జరుగుతుంది  
(A) a only    (B) b only   (C) a, b    (D) a, b రండూ తప్పప  

11.  ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రారంభించిన దీవెన పథక్ం గురించి సరి అయినవి గురితంచండి ?   ( ) 
a) మాత, శిశు మరణాలను అరిక్ట్ిందుకు బాలంతలకు పౌషి్టకాహార్జనిి పంపిణ్ణ చేసందుకు ఈ కారోక్రమానిి 
ప్రారంభించారు  
b) రిలయన్స, ONGC సంసథల సంయుక్త భాగస్థేమోంతో ఈ పథక్ం అమలు జరుగుతుంది 
(A) a only    (B) b only   (C) a, b    (D) a, b రండూ తప్పప  

12.  మహిళ మాసరి్ హెల్తత చక్ప్ పథక్ం క్రంద మహిళలకు సంబంధంచిన ఏ వాోధ/వాోధులకు వైదో 
సవలు అందించడం జరుగుతుంది ?          ( ) 
(A) నోట కాోనసర్    (B) రొముు కాోనసర్   (C) థైర్జయిడ్     (D) పైవనీి  

13. రండు సంవతసర్జలలోప్ప పిలులకు, గరిిణీ స్త్రీలందరికీ 7 రకాల నివారించదగు వాోధుల నుండి రక్షణ క్లపంచుట్కు 
పూరిత స్థథయిలో వాోధ నిరోధ్క్ టీకాలను ఇపిపంచేందుకు  ప్రారంభించిన పథక్ం ఏది ?    ( ) 
(A) మిష్న్ - ఇంద్ర ధ్నుస్స     (B) సూపర్ వాోకిసనేష్న్   
(C) ఇండియా వాోకిసనేష్న్     (D) మహిళా-శిశు వాోకిసనేష్న్  

14.  ర్జష్ట్రంలో ఆరోగో శ్రీ పథక్ం క్రంద వాోధ ఏదైనా చికితస ఖ్రుి ఎంత దాటత్య ప్రభ్యతేమే చలుస్తంది ?  ( ) 
(A) 2,000 రూ.   (B) 1,000 రూ.   (C) 1,500 రూ.    (D) 2,500 రూ. 
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15.  కిడ్డి వోత్త, తలసీమియా, వంట దీరఘకాలక్ వాోధులతో బాధ్పడుతుని వారికి ఆరోగో శ్రీ క్రంద ప్రత్యోక్ంగా నెలకు 
ఎనిి వేల రూపాయలు చలుస్థతరు ?          ( ) 
(A) 5,000 రూ.   (B) 12,000 రూ.  (C) 10,000 రూ.   (D) 8,000 రూ. 

16. BC అభ్యోదయ పథక్ం క్రంద పట్ణి ప్రాంతాలలో వోకితగత ఋణం క్రంద ఎంత శాతం సబ్ససడ్డ తో 
అమలు అవుతుంది ?            ( ) 
(A) 50 %    (B) 100 %   (C) 60 %    (D) 70 % 

17. మసీదు దర్జలాలో ఉండే ఇమామ్ లు, ముోజినుకు గౌరవ వేతనంగా నెలకు ఎనిి వేల రూపాయలు ఇస్థతరు ?  
(A) రూ. 6,000 : 5,000    (B) రూ. 4,000 : 3,000   
(C) రూ. 5,000 ; 3000    (D) రూ. 4,000 ; 2,000 

18. అముబడి  బడికి పంపిన ప్రత్త తలుకి సంవతసర్జనికి ఎనిి రూపాయలు అందిస్థతరు ?    ( ) 
(A) రూ. 10,000   (B) రూ . 15,000  (C) రూ. 12,000   (D) రూ. 8,000 

19. వెట ిచాకిరి నిరూులన చట్ంి ఏ సంవతసరం రూపందించారు ?       ( ) 
(A) 1976    (B) 1971   (C) 1981    (D) 1974 

20. జ్తీయ SC క్మిష్న్ చైరున్ ఎవరు ?          ( ) 
(A) ర్జమ్ శంక్ర్ క్థేరియా   (B) జససి్ S. ర్జజంద్ర బాబు            (C) K.G. బాలక్ ష్ని్            (D) J.S. వరు  

21.  మహిళల హకుకల పరిరక్షణ, వ దిధ , ప్రయోజనాల సంరక్షణకు జ్తీయ మహిళా క్మిష్న్ ను ఏ సంవతసరంలో 
ఏర్జపట్ల చేశారు ?            ( ) 
(A) 1991    (B) 1992   (C) 1990    (D) 1993 

22. ఈ క్రంది వానిలో సరైనవి గురితంచండి ?         ( ) 
a) జ్తీయ మహిళా క్మిష్న్ చైర్ పరసన్, సభ్యోల పదవి కాలం - 3 సంవతసర్జలు  
b) జ్తీయ మహిళా క్మిష్న్ చైర్ పరసన్, సభ్యోలు ర్జజీనామా చేయవలస వసత దానిని ర్జష్ట్రపత్తకి పంపాల.  
(A) a only    (B) b only   (C) a, b   (D) a, b రండూ తప్పప  

23.  ఎనివ ర్జజ్ోంగ సవరణ దాేర్జ జ్తీయ షెడూోల్త ీతెగల క్మిష్న్ ను ఏర్జపట్ల చేశారు ?   ( ) 
(A) 81 వ ర్జజ్ోంగ సవరణ     (B) 89 వ ర్జజ్ోంగ సవరణ   
(C) 92 వ ర్జజ్ోంగ సవరణ     (D) 85 వ ర్జజ్ోంగ సవరణ  

24.  జ్తీయ షెడూోల్త ీతెగల క్మిష్న్ కు గల ర్జజ్ోంగ బదధతను తెలపే ప్రక్రణ ఏది ?    ( ) 
(A) 338 (A)    (B) 337 (1)   (C) 336 (A)    (D) 338 (C) 

25.  భారత దేశంలో ఎనిి మతాల వారిని మైనారిటీలుగా గురితంచారు ?      ( ) 
(A) 4 మతాలు     (B) 6 మతాలు    (C) 5 మతాలు     (D) 3 మతాలు  

26.  జ్తీయ షెడూోల్త ీతెగల క్మిష్న్ చైరున్ ఎవరు ?        ( ) 
(A) ర్జమేశేర్ ఓర్జన్    (B) నంద కుమార్ స్థయి   (C) P.K. ప్పనియా   (D) ఊరిుళ సంగ్  
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27. షెడూోల్త ీప్రాంతాలోు పంచాయితీల విసతరణ చట్ంి ( పీస్థ చట్ంి ) ఏ సంవతసరంలో రూపందించారు ?  ( ) 
(A) 1992    (B) 1994    (C) 1996   (D) 1997 

28.  భారత ర్జజ్ోంగంలో ఏ ప్రక్రణలు అలప సంఖాోక్ వర్జలాకు కొనిి ప్రత్యోక్ రక్షణలు క్లపంచింది ?   ( ) 
(A) ప్రక్రణ 21, 24   (B) ప్రక్రణ 29, 30   (C) ప్రక్రణ  17, 18  (D) ప్రక్రణ 26, 27 

29.  ఏ ర్జజ్ోంగ సవరణ చట్ంి దాేర్జ జ్తీయ BC క్మిష్న్ కు ర్జజ్ోంగ బదధత క్లపంచారు ?   ( ) 
(A) 104 వ సవరణ చట్ిం     (B) 102 వ సవరణ చట్ంి   
(C) 101 వ సవరణ చట్ంి     (D) 108 వ సవరణ చట్ిం  

30.  ర్జజ్ోంగంలోని ఏ ప్రక్రణము చేరిడం దాేర్జ జ్తీయ BC క్మిష్న్ కు ర్జజ్ోంగ బదధ హోదా  
క్లపంచడం జరిగింది ?            ( ) 
(A) ప్రక్రణ 338 (B)   (B) ప్రక్రణ 338 (A)   (C) ప్రక్రణ 336  (D) ప్రక్రణ 337 (B) 

31.  భారతదేశంలో ఉని ముసుం ల స్థంఘిక్, ఆరిథక్ స్థథయి, విదాోస్థథయిని అధ్ోయనం చేయడానికి 2005 లో 
నియమించిన క్మిష్న్ ఏది ?           ( ) 
(A) కునేర్ సంగ్ క్మిట   (B) సచార్ క్మిటీ    (C) A.R. దేశాయ్   (D) సంఘిే క్మిటీ  

32.  బాలో వివాహాల నిషేధానికి శారదా చట్టనిిి ఏ సంవతసరంలో తయారు చేశారు ?    ( ) 
(A) 1929    (B) 1934    (C) 1927   (D) 1932 

33.  ఏ దశకానిి ఐక్ోర్జజోసమిత్త అంతర్జతాీయ స్త్రీల దశక్ంగా ప్రక్టంచింది ?    ( ) 
 (A) 1980 - 90   (B) 1985 - 95    (C) 1990 - 2000  (D) 1975 – 85 

34. 10 లేదా అంతక్ంట్ ఎకుకవ స్త్రీ ఉద్యోస్తలుని ప్రభ్యతే, ప్రైవేట్, ఇతర సంసథలోు లంగిక్ వేధంప్పలను నిరోధంచడానికి 
స్త్రీల క్ంపుయింట్ సెల్త లను ఏర్జపట్ల చేయాలనీ స్ప్రం కోరు ిఏ కేస్లో ఆదేశించింది ?    ( ) 
(A) ఢిల్లు వరికంగ్ విమన్స ఫోరమ్ కేస్      (B) విశాఖ్ V/s సిట్ ఆఫ్ ర్జజస్థథన్ కేస్   
(C) మేనక్ ర్జజ్ V/s యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్    (D) పైవేవీ కావు  

35.  నిరియ కేస్ను విచారించి, ఢిల్లు నగరంలో స్త్రీల సమగ్ర రక్షణ కోసం ఏర్జపట్ల అయిన క్మిష్న్ ఏది ?  ( ) 
(A) జసిస్ శ్రీ క్ షి్ క్మిష్న్        (B) జసిస్ చంద్ర చూడ్ క్మిష్న్        (C) ఉష్ మహ్రా క్మిష్న్         (D) పైవేవీ కావు  

36.  కేంద్ర బడ్జటా్ లో మహిళా, శిశు సంక్షేమానికి, అభివ దిధకి ఎనిి కోట్ు రూపాయలు కేట్టయించారు ?  ( ) 
(A) 35,000 కోట్లు            (B) 29,000 కోట్లు             (C) 30,000 కోట్లు                (D) 28,000 కోట్లు  

37.  ఆంధ్రప్రదేశ్ 2019-20 బడ్జటా్ గురించి సరి అయినది గురితంచండి ?      ( ) 
a) BC సంక్షేమం - 7,268.83 కోట్లు   b) గిరిజన సంక్షేమం - 5,919.07 కోట్లు  
c) మైనారీి సంక్షేమం - 2,106 కోట్లు  
(A) a, b    (B) b, c   (C) a, c    (D) a, b, c 

38. ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జటా్ లో వెనుక్బడిన తరగతుల ఉప ప్రణాళిక్కు ఎనిి కోట్లు కేట్టయించారు  ?   ( ) 
(A) 15,061.64 కోట్లు    (B) 14,008.50 కోట్లు          (C) 15,180.84 కోట్లు   (D) 14,580 కోట్లు  
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39.  ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జటా్ లో YSR క్ళాోణ కానుక్ BC సంక్షేమం కొరకు ఎనిి కోట్లు కేట్టయించారు ? ( )  
(A) 300 కోట్లు    (B) 250 కోట్లు    (C) 350 కోట్లు    (D) 200 కోట్లు  

40.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్రంలో ఇటీవల ప్రవేశపెటని బడ్జటా్ లో గ్రామీణ సేయం సహాయక్ సంఘాలకు వడ్డలీేని రుణాలు 
అందించేందుకు ఎనిి కోట్ు రూపాయలు కేట్టయించారు ?       ( ) 
(A) 1,500 కోట్లు    (B) 1,140 కోట్లు   (C) 1,250 కోట్లు    (D) 1,300 కోట్లు  

41.  స్థేతంత్రానికి పూరేం హిందూ వితంతు ప్పనరిేవాహా చట్ంి ఏ సంవతసరంలో రూపందించారు ?  ( ) 
(A) 1848    (B) 1874   (C) 1856    (D) 1929 

42.  దేశంలో గ హ హింస నిరోధ్క్ చట్ంి ఏ సంవతసరం నుండి అమలులోకి వచిింది ?    ( ) 
(A) 2005    (B) 2004   (C) 2006    (D) 2003 

43.  దేశంలో  జ్తీయ మహిళా  విధానానిి ఏ సంవతసరంలో రూపందించారు ?     ( ) 
(A) 2001    (B) 2002   (C) 1999    (D) 1997 

44.  సరళా ముదలా్త V/s Union of India కేస్ ర్జజ్ోంగంలోని ఏ ప్రక్రణకు సంబంధంచినది ?   ( ) 
(A) ప్రక్రణ 39 (D)   (B) ప్రక్రణ 21   (C) ప్రక్రణ 38    (D) ప్రక్రణ 44 

45.  నేష్నల్త గర్ు చైల్త ీడే ను ఏ రోజున జరుప్పకుంట్టము ?        ( ) 
(A) జనవరి 24    (B) మారిి 18   (C) ఫిబ్రవరి 8    (D) జనవరి 16 

46.  ఏ సంవతసరంలో కేంద్ర మహిళా, శిశు సంక్షేమ మంత్రితే శాఖ్ను ఏర్జపట్ల చేయడం జరిగింది ?   ( ) 
(A) 2001    (B) 2006   (C) 2003    (D) 2002 

47.  ప్రస్తత జ్తీయ మైనారీ ిక్మిష్న్ చైరున్ ఎవరు ?        ( ) 
(A) సయోద్ గమోరుల్త హాసన్ రజిే       (B)  శ్రీ జ్ర్ా మరియన్        (C) అతీఫ్ రషీద్     (D) స్నీల్త జీవర్జజ్ సంఘిే  

48.  అతోధక్ పిలుల లంగ నిష్పత్తత (Child Sex Ratio) గల ర్జష్ట్రం ఏది ?      ( ) 
(A) మేఘాలయ    (B) నాగాలండ్   (C) అరుణాచల్త ప్రదేశ్    (D) మిజోర్జం  

49.  దేశంలో ఎకుకవ లంగనిష్పత్తతగల మొదట రండు కేంద్రపాలత ప్రాంతాలను గురితంచండి ?   ( )  
(A) ఢిల్లు, చండ్డఘర్      (B) పాండిచేిరి, లక్షదీవులు   

(C) అండమాన్ నికోబార్, దాద్రానగర్ హవేల్ల   (D) డామన్ & డయూో, లక్ష దీవులు  
50.  స్క్నో సమ దిధ యోజన క్రంద ఎనిి సంవతసర్జల లోప్ప వయస్స క్లగిన ఇదదరు బాలక్ల పేరున తలుందండ్రులు 

ప్రారంభించే పదుప్ప పథక్ం ?           ( ) 
(A) 10 సంవతసర్జలు   (B) 5 సంవతసర్జలు       (C) 15 సంవతసర్జలు   (D) 8 సంవతసర్జలు 

51. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్ర గణాంకాల నివేదిక్లు, ఆదాయాల పంపిణీ అంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని  
ఏ భాగంలో క్లవు?            ( ) 
(A) భాగం - 6    (B) భాగం - 5   (C) భాగం - 8    (D) భాగం – 4 
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52.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంి ప్రకారం, ఉముడి ర్జష్ట్రనాికి చందిన నగదు నిలేలను పెట్లబిడి పెటని 
సెక్యోరిటీలను నూతన ర్జష్ట్రలాకు ఎల పంచాల?        ( ) 
(A) రిజర్ే బాోంకు ఆఫ్ ఇండియా నిరయిం మేరకు    (B) CAG నిరయిం మేరకు  
(C) జనాభా ప్రాత్తపదిక్పై       (D) ర్జష్ట్రపత్త జ్రీచేస ఉతతరుేల మేరకు  

53.  Article 371 - D పేరొకని విధ్ంగా రండు ర్జష్ట్రలా విదాోరుథలకు ఉనిత విదోలో సమాన అవకాశాలను 10 సం. ల 
పాట్ల కొనస్థగించాలని సూచించే సెక్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలో ఏది?   ( )  
(A) Section 97   (B) Section 95   (C) Section 89   (D) Section 91 

54.  విభజన చట్ంిలోని సెక్షన్ 48(1) ప్రకారం, ఆంద్రప్రదేశ్ వెలుపలుని ఆస్తలను ఇరు ర్జష్ట్రలాు ఏ నిష్పత్తతలో 
పెంచుకోవాలని కేంద్రం నిరయిించింది?         ( ) 
(A) 40:60   (B) 42:48   (C) 58:42    (D) 60:40 

55.  ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఉద్యోగుల విభజన గురించి సరి అయినవి గురితంచండి?    ( ) 
1) సచివాలయంలో పోస్ిలలోని ఉద్యోగులను ప్రాధ్మిక్ంగా వారి స్థథనిక్త ఆధారంగా ఇరు ర్జష్ట్రలాకు 
కేట్టయించారు. 
2) V.K. అగర్జేల్త క్మిటీ 13:10 నిష్పత్తతని ఉద్యోగుల విభజనలో అనుసరించింది.   
(A) only 1    (B) only 2   (C) 1 & 2    (D) None  

56.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్ర శాసనసభలోని సీట్ు సంఖ్ోను పెంచడానికి ర్జజ్ోంగంలోని ఏ ప్రక్రణను సవరించాలని భారత 
అట్టరీి జనరల్త తెలపారు?            ( ) 
(A) ప్రక్రణ 183  (B) ప్రక్రణ 164  (C) ప్రక్రణ 170   (D) ప్రక్రణ 193 

57. ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోలజిక్ల్త రీసెర్ి ఇన్ సటి్యోట్, జ్తీయ యూనియల్త బయోటెకాిలజీ సంసథలో ఉముడి ర్జష్ట్రంలో 
ఉనివి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్ర విభజన తర్జేత ఎవరికి సంక్రమించాయి?      ( ) 
(A) ఆంధ్రప్రదేశ్   (B) తెలంగాణ   (C) ఉముడిగా కొనస్థగుతునాియి.     (D) గవరిర్ క్రంద పనిచేస్తనాియి. 

58.  ప్రత్యోక్ హోదా పందడానికి కావలసన ప్రమాణాలను గురితంచండి.     ( ) 
a) తకుకవ జనస్థంద్రత, అధక్ గిరిజన జనాభా. 
b) పరుగు దేశాల సరిహదుద వెంబడి ఉని వ్యోహాతుక్ ప్రాంతాలు  
c) ఆరిథక్, మౌలక్ సదుపాయాలలో వెనుక్బాట్ల తనం  
d) సథరంగాలేని ర్జష్ట్ర ఆరిథక్ వనరులు  
(A) a, c, d    (B) b, c, d    (C) b, a, d     (D) పైవనీి  

59.  ప్రత్యోక్ హోదా రదుదను సూచించిన క్మిటీ ఏది?        ( ) 
(A) శివర్జజ్ సంగ్ చౌహన్ క్మిటీ    (B) నితీష్ కుమార్ క్మిటీ  
(C) నవీన్ పట్టియక్ క్మిటీ     (D) రంగర్జజన్ క్మిటీ 
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60.  ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ RTC ఆస్తల వివాదాల గురించి సరి అయినవి గురితంచండి.   ( ) 

1) RTC ఆస్తలు స్మారు 30,000 కోట్లు, అప్పపడు 4750 కోట్లు. 
2) షీలభిడే సఫారుస మీదకు RTC ఆస్తల విలువను విలువను లెక్కక్ంట్ంిదుకు జవహర్ క్మిటీని నియమించారు.   
(A) 1 & 2   (B) 1 మాత్రమే     (C) 2 మాత్రమే     (D) None  ( ) 

61.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంి ప్రకారం, నూతన ర్జష్ట్రలాు ఏర్జపట్ల నాట నుండి ఎనిి రోజులలోగా  
క్ ష్ట్రనిది, గోదావరి నది యాజమానో బోరునీు కేంద్ర ప్రభ్యతేం ఏర్జపట్ల చేయాల?    ( ) 
(A) 6 నెలలలోప్ప       (B) 60 రోజులలోప్ప          (C) 90 నెలలలోప్ప   (D) 1 సంవతసరం లోప్ప  

62. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని సెక్షన్ 90 ప్రకారం, పోలవరం ప్రాజెక్ ినిర్జుణంలో భాగంగా పర్జోవరణ, 
అట్వీ, ప్పనర్జవాస పరమయిన అనుమతులి ఎవరు స్థధంచాల?      ( ) 
(A) ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేం    (B) కేంద్ర పర్జోవరణ మంత్రితేశాఖ్   
(C) కేంద్ర ప్రభ్యతేం     (D) ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్ర గవరిర్  

63.  2015 - 16 ర్జష్ట్ర విభజన తర్జేత నవాోంధ్రప్రదేశ్ కు ఆదాయం తకుకవగా ర్జవడానికి గల కారణాలను 
గురితంచండి?             ( ) 
(A) పనేితర విభాగాల ఆదాయం గణనీయంగా తగిాపోవడం   
(B) ఎక్ససజ్ శాఖ్ ర్జబరీ శూనో వ దిధర్వట్ల స్థధంచడం   

(C) స్థింప్పలు, రిజిసాష్న్ విభాగం నుండి సరి అయిన ఆదాయం లేక్పోవడం   

(D) పైవనీి  
64.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్రంలో వికేంద్రీక్ త అభివ ధధని స్థధంచాలంట్ ర్జష్ట్ర వాోపతంగా ప్రభ్యతే కార్జోలయాలను 

విసతరింపచేయాలని సూచించిన క్మిటీ ఏది?         ( ) 
(A) శివర్జమ క్ ష్ిన్ క్మిటీ  (B) షీలభిడే క్మిటీ  (C) శివర్జజ్ సంగ్ చౌహన్ క్మిటీ       (D) నీత్త ఆయోగ్  

65.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని భాగాలను, అంశాలను జతపరుచుము:   ( ) 
a) భాగం 9             1) నాోయసబంధత నిబంధ్నలు  
b) భాగం 11           2) వోయానికి అధకారం, ఆదాయ పంపిణ్ణ  
c) భాగం 12             3) జలవనరుల అభివ దిధ, నిర్జేహణ  
d) భాగం 5                  4) ఉనిత విదాోవకాశాలు  
(A) a-4, b-2, c-1, d-3      (B) a-3, b-4, c-1, d-2       (C) a-1, b-3, c-4, d-2       (D) a-2, b-1, c-3, d-4 

66.  AP విభజన చట్ంి ప్రకారం, Article 170లోని డ్డ-లమిట్ష్న్ ఆరరీ్ ను సవరించే అధకారం ఎవరికీ క్లదు?  
(A) ర్జష్ట్రపత్త     (B) లోక్ సభ     (C) ఎనిిక్ల క్మీష్న్    (D)  గవరిర్ ( )  
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67. ఈ క్రంది వాటలో సరి అయినవి గురితంచండి?        ( ) 
a) అట్వీ భూముల డ్డనోటఫై అంశం సెక్షన్ 99(4) లో పేరొకనాిరు. 
b) దాదాప్ప 42000 హెకారిు అట్వీ భూమిని డ్డనోటఫై చేయమని ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్ర అట్వీశాఖ్ను కోరింది. 
(A)  a మాత్రమే    (B) b మాత్రమే    (C)  a, b     (D) a, b రండూ తప్పప 

68.  నియోజక్ వర్జలా ప్పనర్ విభజన ఏ సంవతసరం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అవకాశం లేదని కేంద్రం చపిపంది? ( ) 
(A) 2026    (B) 2025    (C) 2020    (D) 2019 

69.  AP విభజన చట్ంి ప్రకారం, ఆస్తలు, అప్పపల పంపిణ్ణ ఏ భాగంలో, ఏ సెక్షన్ లో ఉంది?    ( ) 
(A) 6వ భాగం, 49వ సెక్షన్   (B) 7వ భాగం, 45వ సెక్షన్ (C) 6వ భాగం, 47వ సెక్షన్  (D) 5వ భాగం, 38వ సెక్షన్ 

70.  AP విభజన చట్ంిలోని Section 90 దేనికి సంబంధంచినది?       ( ) 
(A)  నియోజక్ వర్జాల డ్డ లమిట్ష్న్    (B) హైకోరుి గురించి   
(C) శాసనసభ స్థథనాల పెంప్ప గురించి   (D) పోలవరంకు జ్తీయ హోదా 

71. AP విభజన చట్ంిలోని, 10వ షెడూోల్త లోని అంశానిి గురితంచండి?      ( ) 
(A) నదీ జలల నిర్జేహణ బోరుీ    (B) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏర్జపట్య్యో విదాో సంసథలు  
(C) ప్రభ్యతే క్ంపెనీలు, కారోపర్వష్నుు    (D) కొనిి ర్జష్ట్ర సంసథలలో సౌక్ర్జోల కొనస్థగింప్ప 

72.  AP విభజన చట్ంి ప్రకారం, పనుి బకాయిలు ఏ ర్జష్ట్రనాికి చందుతాయి?     ( ) 
(A) జనాభా ప్రాత్తపదిక్న     (B) కేంద్రం నిరియించిన విధ్ంగా   
(C) ఆసత ఏ ర్జష్ట్రాలోు ఉంట్ ఆ ర్జష్ట్రానికి    (D) 50:50 నిష్పత్తతలో 

73.  AP ర్జజధాని నిర్జుణం సమగ్ర కారోచరణ ప్రణాళిక్ క్మిటీ అధ్ోక్షుడు ఎవరు?     ( ) 
(A) V.K I.R ర్జవు   (B) P. నార్జయణ    (C) జగన్ ష్ట్ర   (D) రత్తన్ ర్జయ్ 

74.  ఈ క్రంది వాటలో సరి అయినవి గురితంచండి? (AP విభజన చట్ంి ప్రకారం)     ( ) 
a) ఉముడి హైకోరుి నాోయమూరుతల జీతభతాోలను కేస్ల ఆధారంగాచలుంచాల. 
b) సెక్షన్ 31లో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుి గురించి ఉంది.  
(A) a మాత్రమే  (B) b మాత్రమే (C) a, b  (D) a, b రండూ తప్పప  

75.  ఈ క్రంది వాటని జతపరుచుట్ (A.Pవిభజన చట్ంి).       ( ) 
a) section 74                   1. కారొపర్వష్నుకు సంబంధంచిన నియమాలు  
b) section 75                   2.  ఆదాయపనుికు సంబంధంచిన నియమాలు 
c) section 72                   3. ర్జష్ట్రిల సంసథలకు కొనిి సౌక్ర్జోల కొనస్థగింప్ప  
d) section 68                  4. ప్రస్తతముని రోడుీ, రవాణా పరిుట్ును కొనస్థగించడానికి తాతాకలక్ నిబంధ్నలు  
(A) a-2, b-3, c-4, d-1      (B) a-4, b-2, c-1, d-3      (C) a-1, b-4, c-3, d-2    (D) a-3, b-1, c-2, d-4 

76.  రోజువారి వోవహార్జల నిరేహణలో గోదావరి నది యాజమానో బోరుకీు ఎవరు రక్షణ క్లపస్థతరు?  ( )  
(A) NDRF    (B) CISF    (C) CRPF    (D) ఇరు ర్జష్ట్రాల పోల్లస్లు  
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77.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనః వోవసీతక్రణ చట్ంిలో ఏ షెడూోలు కేంద్ర ప్రభ్యతే ఉద్యోగుల స్థమూహిక్ భీమా పథక్ం వివర్జలు 
వివరించారు?             ( ) 
(A) 8వ    (B) 9వ    (C) 7వ    (D) దేనిలో చేరిబడలేదు  

78.  14వ ఆరిథక్ సంఘం సఫారుసల మేరకు 5 సంవతసర్జల కాలనికి ఆదాయలోట్ల గ్రాంట్ క్రంద ఎంత మొతతం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చలుంచబడాల?           ( ) 
(A) 22,113 కోట్లు   (B) 21,113 కోట్లు   (C) 23,113 కోట్లు   (D) 24,113 కోట్లు  

79. ఏ కారణాల చేత అనేక్ మారుు "జనాభా నిష్పత్తత" అనునది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనః వోవసీతక్రణ చట్ంిలో 
ప్రస్థతవించబడినది?            ( ) 
(A) ఆస్తల విభజనకు   (B) అప్పపల విభజనకు   (C) అద శో ఆస్తల విభజనకు     (D) జనాభా విభజనకు  

80.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనః వోవసీతక్రణ చట్ంి - 2014 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ప్రాంతంలో సమాచార, స్థంకేత్తక్ 
రంగంలో "పెట్లబిడి ప్రాంతం" ను స్థథపించదలచారు?        ( ) 
(A) అమర్జవత్త   (B) త్తరుపత్త    (C) విజయవాడ    (D) విశాఖ్పట్ిం  

81. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనః వోవసీతక్రణ చట్ంి - 2014 ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ల మధ్ో  
ఆస్తలు - అప్పపల పంపిణ్ణకి చివరి త్యదీ ఏది?         ( ) 
(A) 2017 జూన్ 2న  (B) 2018 జూన్ 2 న   (C) 2018 జూన్ 2న    (D) 2019 జూన్ 2న  

82. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీతక్రణ చట్ంి 2014 ప్రకారం విదాోరుథలందరికీ ఉనిత విదోలో సమాన అవకాశాలను 
సూచించే ప్రక్రణ ఏది?           ( ) 
(A) సెక్షన్ 85   (B) సెక్షన్ 72   (C) సెక్షన్ 95    (D) సెక్షన్ 52 

83.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్ంి ప్రకారం, ఆంధ్ర ర్జష్ట్రనాికి అనాోయం జరగడానికి గల కారణం?   ( ) 
(A) విదుోచఛకిత రండు ర్జష్ట్రలా మధ్ో జనాభా ప్రాత్తపదిక్న పంచడం   
(B) విదుోచఛకిత భౌగోళిక్ ప్రాంత ప్రాత్తపదిక్న పంచడం   

(C) ర్జష్ట్రపత్త నిరయిం మేరకు  

(D) వినియోగ ప్రాత్తపదిక్న విదుోచఛకిత పంచడం  
84.  ర్జష్ట్రంలో అతోధక్, అతోలప పిలుల లంగ నిష్పత్తత గల జిలులు ఏవి?      ( ) 

(A) విజయవాడ, చిత్తతరు    (B) విజయనగరం, క్డప   
(C) పశిిమ గోదావరి, అనంతప్పరం   (D) త్తరుప గోదావరి, క్డప  

85. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీతక్రణ చట్ంి లోని సెక్షన్ 84 దేనికి సంబంధంచినది?     ( ) 
(A) ప్రభ్యతే రంగ సంసథల ఉద్యోగులకు నిబంధ్న   
(B) గోదావరి, క్ ష్ట్ర ినది జలల యాజమానో మండల   

(C) పోలవరం నీటపారుదల ప్రాజెక్ి - జ్తీయ ప్రాజెక్ి  
(D) పింఛన్ ల పంపిణ్ణ బాధ్ోత  
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86.  15వ ఆరిధక్ సంఘంకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్తపాదనల గురించి సరి అయినవి గురితంచండి?   ( ) 

1) కేంద్ర గ్రాంట్ల రూపంలో 10,000 కోట్లు కావాల. 
2) అమర్జవత్త ర్జజధాని నగరం కోసం ప్రత్యోక్ స్థయంగా 37,437 కోట్లు ఇపిపంచాల. 
3) వెనక్బడిన జిలుల అభివ దిధకి 22,250 కోట్లు సఫారుస చేయాల.  
(A) 1, 2   (B) 2, 3   (C) 1, 3    (D) 1, 2, 3 

87. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ బ్సలుుపై ర్జజోసభలో ఇచిిన హామీలకు సంబంధంచి సరి అయినవి గురితంచండి: 
1) కేంద్ర స్థయంతో భాగంగా అయిదేళు పాట్ల 13 జిలులతో క్యడిన విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యోక్ 
హోదాను క్లపస్థతం.           ( ) 
2) ర్జయలసీమ, ఉతతర కోస్థత ఆంధ్ర జిలలకు వరితంచేల, విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వెనుక్బడిన 
ప్రాంతాల అభివ దిధకి ప్రత్యోక్ పాోకేజి.    
(A) 1, 2   (B) 1 మాత్రమే    (C) 2 మాత్రమే     (D) 1, 2 రండూ తప్పప  

88. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు (ర్జయలసీమ, ఉతతర్జంధ్ర జిలులకు) పారిశ్రామిక్ ప్రోతసహకాలోు భాగంగా పరిశ్రమలకు ఎంతశాతం 
ఇవాేల?             ( ) 
(A) 25%   (B) 15%   (C) 18%    (D) 20% 

89.  పారిశ్రామిక్ పనుి ర్జయితీ ప్రోతసహకాలను ర్జష్ట్రంలోని ఎనిి జిలులకు వరితంపచేయాలని ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేం మొదట 
నుండి కేంద్రం కోరుతుంది?           ( ) 
(A) 10 జిలులు    (B) 12 జిలులు   (C) 9 జిలులు    (D) 11 జిలులు 

90.  ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ జిలులో అంతర్జతాీయ పారిశ్రామిక్ పారుక 10,000 ఎక్ర్జలలో ఏర్జపట్ల చేయనునాిరు?  
(A) క్రూిల్త    (B) శ్రీకాకుళం    (C) ప్రకాశం     (D) గుంట్యరు   ( ) 

91.  2023 నాటకి 3000 కోట్ు పెట్లబిడులను ఆక్రిషంచడంతోపాట్ల 40,000 మందికి ఉద్యోగ క్లపన స్థధంచడానికి 
సీడ్ సైన్స సెంట్ర్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ ఏర్జపట్ల చేయనునాిరు?      ( ) 
(A) క్రూిల్త    (B) విజయనగరం   (C) త్తరుప గోదావరి    (D) గుంట్యరు  

92. అఖిల భారత సరీేస్లకు సంబంధంచిన నిబంధ్నలు, ఇతర సరీేస్లకు సంబంధంచిన నిబంధ్నలు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని ఏ భాగంలో క్లదు?        ( ) 
(A) 2వ భాగం    (B) 8వ భాగం    (C) 3వ భాగం     (D) 4వ భాగం  

93. ఈ క్రంది వాటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని 12వ భాగంలో గల అంశాలను గురితంచండి? ( ) 
1) ముందుని చట్టిల అమలు    2) చట్టలి అనేయ అధకారం  
3) మౌలక్ వనరులు, ప్రత్యోక్ ఆరిధక్ చరోలు  4) నాోయ ప్రొసడింగులు  
(A) 1, 2   (B) 2, 3, 4   (C) 1, 2, 4    (D) 3, 4 
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94.  ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధంచి వివిధ్ అంశాల విభజన అంశాలలో AP వాదన గురించి సరి అయినవి గురితంచండి: 
1) ఉద్యోగాల విభజన - జనాభా నిష్పత్తత    2) విదుోత్ - భౌగోళిక్ సథత్త    ( ) 
3) AP ఖ్నిజ్భివ దిధ సంసథ - జనాభా నిష్పత్తత  
(A) 1, 2   (B) 2, 3   (C) 1, 3   (D) 1, 2, 3 

95.  ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలువపై మొదట సోలర్ విదుోత్ ఉతపత్తత కేంద్రంను ఏ జిలులో నిరిుంచారు?   ( ) 
(A) క్రూిల్త    (B) అనంతప్పరం   (C) గుంట్యరు    (D) పశిిమ గోదావరి  

96.  ఉముడి ఆంధ్రప్రదేశ్  నవాోంధ్రకు వచిిన ప్రైవేట్ వితతన ప్రాసెసంగ్ యూనిట్లు ఎనిి?    ( ) 
(A) 429   (B) 309   (C) 354   (D) 402 

97.  ర్జయలసీమ, ఉతతర కోస్థత జిలుల కోసం ప్రత్యోక్ అభివ దిధ పాోకేజి గురించి సరిఅయినవి గురితంచండి? ( ) 
a) ఒరిస్థసలోని కోర్జప్పట్  - బాలపూర్ - క్లహండి ప్రత్యోక్ ప్రణాళిక్ మరియు మధ్ోప్రదేశ్, ఉతతరప్రదేశ్ లో బందేల్త 
ఖ్ండ్ ప్రత్యోక్ పాోకేజి మాదిరిగా అభివ దిధ పాోకేజి  
b) 7 ర్జయలసీమ మరియు ఉతతరకోస్థత జిలుల కోసం ప్రత్యోక్ పాోకేజిగా రూ. 1050 కోట్ును విడుదల 
చేయడమయింది 
(A) a, b   (B) a only   (C) b only   (D) a, b రండూ తప్పప  

98.  ఆదాయ పనుికు సంబంధంచి ప్రత్యోక్ నిబంధ్నలు, కొనిి ర్జష్ట్ర సంసథలకు సౌక్ర్జోల కొనస్థగింప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని ఏ విభాగం లో క్లవు?        ( ) 
(A) 9 వ భాగం   (B) 7 వ భాగం    (C) 8వ భాగం    (D) 10వ భాగం  

99.  కోశాగరం, బాోంకు నిలేలనీి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ర్జష్ట్రలాకు జనాభా నిష్పత్తత ప్రకారం పంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని ఏ సెక్షన్ తెలుప్పతుంది?        ( ) 
(A) Section - 52  (B) Section 49  (C) Section 64  (D) Section 42 

100. ఈ క్రంది వాటలో సరి అయినవి గురితంచండి?        ( ) 
a) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ింలో వివిధ్ నిధుల జ్బ్సతా 7వ షెడూోల్త లో క్లదు  
b) నూతన ర్జజధాని ఏర్జపట్ల కొరకు నిధులు సెక్షన్ 94 (3) (4) దాేర్జ లభిస్థతయి  
(A) a, b   (B) a only   (C) b only   (D) a, bరండూ తప్పప  

101. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన వలు, నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం కేంద్ర పరిధలోని ఉతాపదక్ కేంద్రాల నుండి ఎనిి 
మిలయన్ యూనిట్ు వరకు విదుోత్ ను నష్పిోతుంది ?        ( ) 
(A) 522 మిలయన్ యూనిట్లు    (B) 422 మిలయన్ యూనిట్లు   
(C) 346 మిలయన్ యూనిట్లు    (D) 459 మిలయన్ యూనిట్లు  

102. విభజన అనంతరం బూరంాపాడు, కుకునూరు, వేలేరుపాడు మండలల ఏ జిలులో క్లపడం జరిగింది? ( ) 
(A) త్తరుపగోదావరి    (B) పశిిమ గోదావరి    (C) గుంట్యరు    (D) క్ షి్  
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103. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంి ప్రకారం, పోలవరం ప్రాజెక్ ిను గురించి సరి అయినవి గురితంచండి: 
1) పోలవరం ప్రాజెక్ి ను జ్తీయ ప్రాజెక్ి గా ప్రక్టంచడం.      ( ) 
2) పోలవరం సదోప్ప నీట ప్రాజెక్ి కు తెలంగాణ ర్జష్ట్రం ఆమోదం తెలపినట్లు భావించాల.  
(A) 1 మాత్రమే     (B) 2 మాత్రమే    (C) 1 & 2   (D) None  

104. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని 12వ భాగంలో ఉని అంశం ఏది?     ( ) 
(A) ఉనిత విదాోవకాశాలు     (B) నాోయ సంబంధ్ నిబంధ్నలు   
(C) మౌలక్ వనరులు, ప్రత్యోక్ ఆరిధక్ చరోలు   (D) జల వనరుల నిర్జేహణ అభివ దిధ  

105. విభజన చట్ంిలోని హామీల అమలుకు మనోుహన్ సంగ్ అమలుగా గురించి సరి అయినవి గురితంచండి: ( ) 
1) ఒడిస్థ, బందేల్త ఖ్ండ్ తరహాలో AP కి ప్రత్యోక్ పాోకేజీ  
2) పారిశ్రామికాభివ దిధకి అవసరమయిన పనుి ఇతర ర్జష్ట్రాలకు ఇస్తని తరహాలోనే AP కి అందచేస్థతరు. 
3) ర్జయలసీమ లోని 4 జిలులకు, ఉతతర్జంధ్రలోని 3 జిలులకు 5 సవతసర్జల పాట్ల కేంద్ర సహకారం ప్రత్యోక్ హోదా 
క్లపస్థతం అని ప్రక్టంచారు.  
(A) 1, 2   (B) 2, 3   (C) 1, 3   (D) 1, 2, 3 

106. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంి ప్రకారం, ప్రభ్యతే క్ంపెనీలు మరియు కారోపర్వష్న్ లు జ్బ్సతాను ఏ 
షెడూోల్త లో పేరొకనడం జరిగింది?          ( ) 
(A) షెడూోల్త - 10  (B) షెడూోల్త - 9  (C) షెడూోల్త - 8  (D) షెడూోల్త – 7 

107. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిరిుంచనుని నవనగర్జలలో తలుయపాలెం ఏ నగరంగా ఉంది?    ( ) 
(A) ఆరోగో నగరం  (B) ఆరిధక్ నగరం  (C) ఎలకాానిక్ నగరం  (D) పర్జోట్క్ నగరం 

108. ఈ క్రంది వాటలో సరి అయినవి గురితంచండి?        ( ) 
1) CRDA చైరున్ గా ముఖ్ోమంత్రి వోవహరిస్థతరు. 
2) CRDA ర్జజధాని నగర అభివ దిధకి సంబంధంచిన ప్రణాళిక్లు మాసిర్ పాున్ ను రూపందించడం.  
(A) 1 మాత్రమే    (B) 2 మాత్రమే   (C) 1 & 2   (D) None  

109.  ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుకిు సంబంధంచి సరి అయినవి గురితంచండి?     ( ) 
1)  ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోరునిు నేలపాడులో ఏర్జపట్ల చేశారు. 
2) ఆంధ్రప్రదేశ్ నాోయనగరం (Justice city) కి జససి్ దీపక్ మిశ్రా శంకు స్థథపన చేశారు. 
3) ప్రస్తతం భారతదేశంలో 25 హైకోరులిు క్లవు.  
(A) 1, 2, 3   (B) 1, 2    (C) 2, 3   (D) 1, 3 

110.  ప్రభ్యతే రంగ సంసథల ఉద్యోగాల విభజనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనర్ వోవసీథక్రణ చట్ంిలోని ఎనివ సెక్షన్ 
తెలయజస్తంది?            ( ) 
(A) సెక్షన్ 79   (B) సెక్షన్ 82   (C) సెక్షన్ 59   (D) సెక్షన్ 71 
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111. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్రనాికి సంబంధంచి వివిధ్ క్మిటీలు, అంశాలను జతపరుచుము:    ( ) 
a) అఖిల భారత సరీేస్ ఉద్యోగుల విభజన   1) ప్రతుోష్ సనాా క్మిటీ  
b) ర్జష్ట్ర కేడర్ ఉద్యోగుల విభజన   2) క్మల్త నాథన్ క్మిటీ 
c) సచివాలయం పోస్ిల విభజన   3) V.K. అగర్జేల్త క్మిటీ 
d) 9, 10 షెడూోల్తస ఉద్యోగుల విభజన   4) షీలభిడే క్మిటీ  
(A) a-2, b-1, c-3, d-4       (B) a-1, b-2, c-3, d-4      (C) a-4, b-3, c-1, d-2    (D) a-3, b-4, c-1, d-2 

112. ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అంశంలో ప్రభ్యతే రంగ సంసథల గురించి సరి అయినవి గురితంచండి?  ( ) 
1) జనాభా ప్రాత్తపదిక్గా ప్రభ్యతే రంగ సంసథల విభజనను చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం కేంద్రానిి డిమాండ్ 
చేసంది. 
2) షెడూోల్త - 10 లో పేరొకని 142 సంసథలోు 123 సంసథలు హైదర్జబాద్ చుట్లిప్రక్కలే ఉనాియి.  
(A) 1, 2   (B) 1 మాత్రమే    (C) 2 మాత్రమే    (D) None  

113. ర్జష్ట్ర విభజన తర్జేత ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్జష్ట్రం ఆరిధక్ంగా ప్రమాదక్ర సథత్తలో ఉండట్టనికి కారణం ఏమిట?  ( ) 
(A) వలస ఉద్యోగుల నుండి వచేి చలుంప్పలు తగడాం   (B) ఆదాయం తెచేి ఆస్తలు లేక్పోవడం   
(C) తకుకవ జనాభా       (D) అతోధక్ ఆదాయ, ద్రవోలోట్ల  

114. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అతోధక్ అక్షర్జసోత ర్వట్ల గల జిలు పశిిమ గోదావరి (74.32%)   ( ) 
2) ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అతోధక్ అక్షర్జసోత ర్వట్ల గల రండవ జిలు గుంట్యరు (73.74%) 
(A) 1 మాత్రమే    (B) 1 & 2   (C) 2 మాత్రమే    (D) None  

115. ఈ క్రంది వానిలో సరియైనది ఏది?         ( ) 
A) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్పనరిేభజన చట్ిం మేరకు క్ ష్ట్ర ిజలల పై కేంద్ర జలవనరుల మంత్రి ఉమాభారత్త అధ్ోక్షుర్జలగా, 
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ర్జష్ట్రాల ముఖ్ోమంత్రులు సభ్యోలుగా ఏరపడిన అపెక్స కౌనిసల్త తొల సమావేశం 2016 
సెపెింబర్ 21 న ఢిల్లు లో జరిగింది. 
B) ఈ తొల సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు తో పాట్ల ఉమామహేశేరర్జవు కారోదరిి 
శశిభూష్ణ్ కుమార్ ఈ సమావేశంలో పాల్గానాిరు.  
(A) A only   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

116.  ప్పనరేయవసీథక్రణ తరువాత FRBM క్రంద నిర్జధరించిన లక్ష్యోలను చేరుకోవడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థథనం ఏమిట ?  
(A) లక్ష్యోలు నియంత్రణలో ఉనాియి   (B) లక్ష్యోలను చేరుకోలేము      (C) లక్ష్యోలను తగిాంచారు      (D) పైవేవీ కాదు 

117.  ప్రత్యోక్ హోదా పందాలంట్ నిబంధ్నలు ఏవి?       ( ) 
A) పరేతప్రాంతాలు ఉండాల   B) ఇతర దేశాలతో సరిహదుద క్లగిన వ్యోహాతుక్ ర్జష్ట్రము అయి ఉండాల  
C) ఆరిథక్ మౌళిక్ వసతులు వెనుక్ బాట్ల అయి ఉండాల   
D) తీవ్ర ఆరిథక్ లోట్ల క్లగిన ర్జష్ట్రాలు అయి ఉండాల  
(A) A, B, C   (B) A, C, D   (C) B, C, D   (D) A, B, C, D 
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118. ఈ క్రంది వానిలో సరియైనది?          ( ) 
A) ర్జష్ట్ర ర్జజధాని నగరం అమర్జవత్త నుంచి మొదట అంతర్జాతీయ విమాన సరీేస్ సంగపూర్ కు ప్రారంభమైంది. 
B) ఇప్పపడుని ఎయిర్ పోరుిలను అభివ దిధ చేయడంతో పాట్ల ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేం మరో 3 ఎయిర్ పోరులిను ఏర్జపట్ల 
చేసందుకు సనాిహాలు చేస్తంది. అవి విశాఖ్పట్ిం సమీపంలో భోగాప్పరం, క్రూిలు సమీపంలోని ఓరేక్ల్త, 
నెల్లురు జిలు లోని దగదరిత వదద ఇవి ఏర్జపట్ల కానునాియి.  
(A) A only   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

119.  ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం ప్రారంభించిన సపందన కారోక్రమం ఉదేదశోం ఏమిట ?    ( ) 
(A) ప్రజ్ సమసోలను ఒక్ నిరిదష్ి సమయంలో పరిష్కరించడం          (B) నీట పారుదల ప్రాజెకులిను పూరిత చేయడం   

(C) నితాోవసర వస్తవులను పంపిణ్ణ చేయడం         (D) పైవేవీ కాదు  
120. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం ప్రక్ త్త వైపరీతాోల నిధని ఎనిి కోట్ు రూపాయలతో ఏర్జపట్ల   ( ) 

చేస్థతమని ప్రక్టంచింది ?  
(A) 2000 కోట్లు   (B) 1500 కోట్లు   (C) 1000 కోట్లు   (D) 2500 కోట్లు  

121. YSR రైతు భరోస్థ పథక్ం క్రంద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం రైతు కుట్లంబానికి ఏట్ట ఇచేి పెట్లబిడి   ( ) 
స్థయం ఎంత ?  
(A) 12,000 రూపాయలు /- (B) 12,500 రూపాయలు /- (C) 13,000 రూపాయలు /- (D) 13,500 రూపాయలు /- 

122. బహుళ కారక్ సదాధంతం దీనిని ప్రత్తపాదించినది ఎవరు ?       ( ) 
(A) S. C. ర్జయ్   (B) R.K. ముఖ్రీ ా  (C) D.N. మజుందార్    (D) పైవనీి  

123. ర్జజకీయ సదాధంతం (or) బ్రాహుణ్ణక్ల్త సదాధంతం దీనిని ప్రత్తపాదించింది ఎవరు ?    ( ) 
(A) అబ్బె డుబోయిస్   (B) సెుట్ర్    (C) ఇబ్బెసరి్    (D) నెస్ ఫీల్త ీ 

124. ర్జయ్ అహుజ్ ర్జసన గ్రంథాలు ఏవి ?         ( ) 
(A) Indian Social System  (B) Social Problems in India  (C) Society in India  (D) All of these 

125. కుల వోవసథ ఆవిర్జివానికి గల కారణాలు ఏవి ?        ( ) 
(A) ఆరోన్ ల యొక్క ఉనిత జ్త్త అనే నముక్ం  (B) బ్రాహుణులు నెలకొలపన ఆచార, వోవహార్జలు   
(C) ఆరిథక్ పరమైన ద్యపిడి     (D) పైవనీి  

126. అంబేదకర్ ర్జసన గ్రంథాలు ఏవి ?         ( ) 
(A) Annihilation of Caste      (B) Gandhi & Gandhism         (C) 1 & 2         (D) None 

127. ఈ క్రంది వానిలో సరైంది ఏది ?         ( ) 
A) కుల అశక్త తల చట్ంి (Caste Disabilities Act) - 1855 
B) ప్రత్యోక్ వివాహ చట్ిం (Special Marriage Act) – 1954    
(A) A only   (B) B only   (C) A & B    (D) None 

128. ఈ క్రంది వానిలో దిేజ, ఏక్జ వరుసగా క్రమం ఏది ?        ( ) 
(A) బ్రాహుణ, వైశో   (B) వైశో, శూద్ర    (C) శూద్ర, బ్రాహుణ    (D) శూద్ర, క్షత్రియ  
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129. "The peoples of India" గ్రంథ రచయిత ఎవరు ?        ( ) 
(A) హెరెర్ీ రిసీు   (B) సుట్ర్    (C) గిల్త బర్ ి    (D) అబ్బెడు బోయిస్  

130. అంతర్జతాీయ కుట్లంబ దినం ఎప్పపడు ?         ( ) 
(A) May 20   (B) May 15   (C) May 25    (D) May 30 

131. కుట్లంబ లక్షణం కానిది ?           ( ) 
(A) శాశేతతేం - పరివరతన      (B) స్థమజిక్ నియంత్రణ        (C) వివక్ష పూరిత వైఖ్రి        (D) అధ్ోయన కేంద్రం  

132. దంపతులు, సంతానం మాత్రమే క్లస ఉండే కుట్లంబం ?       ( ) 
(A) కేంద్రక్ కుట్లంబం           (B) వైవాహిక్ కుట్లంబం         (C) ఏక్రక్త కుట్లంబం     (D) ప్పనరుతపత్తత కుట్లంబం  

133. బహు భార్జో భరత తేం క్నబడే తెగ ?          ( ) 
(A) ఖాసీ    (B) తోడా    (C) నాయర్స    (D) నాగాలు 

134. ఈ క్రంది వానిలో సరైంది ఏది ?         ( ) 
A) భారతీయ విసత త కుట్లంబం పై తొలస్థరిగా అధ్ోయనం చేసనది - "హెన్రీ మొయిన్ "  
B) తొలస్థరిగా బంధుతేం అనే పదానిి "హెన్రీ మొయిన్ " ఉపయోగించాడు  
(A) A only   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

135. వంశావళి పదధత్త దాేర్జ వంశ వ క్ష్యలను రూపందించిన మానవ శాస్త్రజుుడు ?     ( ) 
(A) సర్ జ్రి ాగ్రే   (B) హెన్రీ మయిన్   (C) మోర్జాన్    (D) మలనో విసక   

136. ఫాోమిల్ల అనే పదం 'ఫాోమలస్' నుండి ఉదివించినది ఇది ఏ భాష్ పదం ?     ( ) 
(A) లటన్    (B) గ్రీకు    (C) పోరుిగీస్   (D) రోమను  

137.  ఈ క్రంది వానిలో సరైంది ఏది ?         ( ) 
A) సతీ సహగమన నిరోధ్ చట్ిం 1930   B) హిందూ వితంతు ప్పనరిేవాహా చట్ంి (1856)  
(A) A ony   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

138. ఇస్థుం మత స్థథపకుడు ?           ( ) 
(A) మహుద్ ప్రవక్త   (B) మహముద్ అల్ల   (C) అబూ బాక్ర్   (D) All of these 

139. ప్రపంచంలో అత్త పెదద మతం ?          ( ) 
(A) ముసుం    (B) హిందూ మతం   (C) క్రైసతవం    (D) పారీి  

140. ఈ క్రంది మతాలలో "స్త్రీ" కి ఉనిత స్థథనం క్లపంచబడిన మతం ?     ( ) 
(A) క్రైసతవం    (B) హిందూ    (C) ముసుం    (D) పారీి  

141. పారీియుల మత పవిత్ర గ్రంథం ?          ( ) 
(A) అవెస్థత    (B) కిడిున్    (C) షెహన్ ష్హీన్   (D) పాుసిన్  
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142. ఈ క్రంది వానిలో సరైంది ఏది ?         ( ) 
A) ర్జష్ట్ర ప్రభ్యతేం అనిదాతకు మేలు చేయాలనే ఉదేదశోంతో గత ప్రభ్యతేం అమలు చేసన అనిదాత స్ఖీభవ 
పథకానిి రదుద చేస దాని స్థథనాలోు వై ఎస్ ఆర్ రైతు భరోస్థ అనే పథకానిి ప్రవేశపెటింది  
B) డా.వై ఎస్ ర్జజశేఖ్ర రడిీ జనుదినమైన జుల 8ని రైతు దినోతసవంగా ప్రక్టంచారు.  
(A) A only   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

143. జగనని విదాో దీవెన పథక్ం గురించి సరైంది ఏది ?       ( ) 
A) మట్రిక్ అనంతరం కోరుసలు తలుదండ్రులు విదాోరుథలు భార్జనిి తగిాంచడానికి అనిి క్మూోనిటీల వారికి చందిన 
విదాోరుథలకు 100 కి ఫీజు రీయింబర్స మంట్ ను సమక్యరిడం కోసం దీనిని ప్రారంభించనునాిరు  
B) ప్రత్త సంవతసరం ఒకొకక్క విదాోరిథకి రూ. 10,000 చొప్పపన నిరేహణ మదదతును క్యడా ఈ ప్రభ్యతేం అందిస్తంది 
(A) A only   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

144. ఈ క్రంది వానిలో సరైంది ఏది ?         ( ) 
A) వ దాదపో పింఛన్ అతోధక్ం లబ్సధదారుల గల జిలు అనంతప్పరం  
B) వ దాధపో అతోలప లబ్సధదారుల గల జిలు నెల్లురు  
(A) A only   (B) B only   (C) A & B   (D) None 

145.  వై ఎస్ ఆర్ పెనషన్ కానుక్ ఎప్పపడు అమలు చేస్తనాిరు ?       ( ) 
(A) జూన్ 6, 2019  (B) జూన్ 15, 2019  (C) జూల 8, 2019  (D) జూల 15, 2019 

146. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వితంతు పింఛన్ లు అతోధక్ంగా లబ్సధదారులు గల జిలు ఏది ?    ( ) 
(A) వై ఎస్ ఆర్ క్డప   (B) విజయనగరం   (C) త్తరుప గోదావరి   (D) అనంతప్పరం  

147.  ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జటా్ లో వై ఎస్ ఆర్ రైతు భరోస్థ కి ఎనిి కోట్లు కేట్టయించారు ?    ( ) 
(A) 8,615 కోట్లు   (B) 17,888 కోట్లు   (C) 8,750 కోట్లు   (D) 1,880 కోట్లు  

148. వై ఎస్ ఆర్ క్ళాోణ కానుక్ దాేర్జ BC కులలకి చందిన వధువులకు ఎంత ధ్న సహాయం అందిస్థతరు ? ( )  
(A) 50,000/-   (B) 1,00,000/-   (C) 70,000/-   (D) 75,000/- 

149. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం బ్రాహుణ సంక్షేమం కొరకు బ్రాహుణుల కారొపర్వష్న్ కు ఎనిి కోట్లు కేట్టయించారు ?  
(A) 50 కోట్లు    (B) 100 కోట్లు    (C) 200 కోట్లు   (D) 250 కోట్లు    ( ) 

150. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యతేం ఆశా వరకరుకు నెలకు రూ. 3000/- నుంచి ఎంతవరకు పారితోష్టక్ం 
 పెంచడం జరిగింది ?            ( ) 
(A) రూ. 5,000/-  (B) రూ.10,000/-  (C) రూ. 15,000/-  (D) రూ. 20,000/- 


