Group – II Services
Revised key
19. Which was the first unmanned spacecraft to land on the moon ?
DELETED
19.

ఏది

చంద్రునిపై

దిగిన

మొదటి

పేరులేని

స్పేస్

క్రాఫ్ట్ ?
తొలిగించబడినది

32. _______ is the State animal of Andhra Pradesh.

DELETED

32. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర జంతువువేది ?
తొలిగించబడినది

43. In a class of 56 students, 1/4 are in Team Gold and 3/14 are in Team Silver. Out of
the remaining, 1/3 are in Team Bronze and the rest in Team Platinum. How many
students are there in Team Platinum ?

DELETED

43. ఒక తరగతిలో 56 విద్యార్థుల్లో, 1/4 టీమ్ గోల్డ్ లోను, 3/14 టీమ్
సిల్వర్లోను, 1/3 టీమ్ కంచులోను ఉండగా మిగిలిన వారు టీమ్ ప్లాటినంలో
ఉన్నారు. అయితే, టీమ్ ప్లాటినంలో వారిసంఖ్య ఎంత ?
తొలిగించబడినది

51. How many members are there in the Legislative Council of Andhra Pradesh ?
DELETED

51 ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో ఎంతమంది సభ్యులున్నారు ?
తొలిగించబడినది

70. Which of the following stupas in Andhra Pradesh is the biggest ?

Amaravathi

70. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ క్రింది పేర్కొన్న స్థూపాలలో ఏది పెద్దది ?
అమరావతి

72. Polavaram project was initially envisaged with the name Ramapada Sagar by
Sir Sonti Venkata Ramamurthy

72. పోలవరం సమీపాన రామపాద సాగరం అను పేరుతో ప్రాజెక్టు కట్టదగుననిఎవరు
తెలిపారు ?
సర్ శోoఠి వెంకట రామమూర్తి

79. Brahmanical cave temples of Mogalrajapuram and Undavalli are assigned to
Vishnukundins

79. మొగల్రాజపురం, ఉండవల్లి లలో గల బ్రాహ్మణ సంప్రదాయక రీతిలో గల
గుహాలయాలు ఎవరికి చెందినవి ?
విష్ణుకుండినులు

80. Which religion in Andhra served as lubricant to the process of upward social
mobility in medieval times ?

DELETED

80 తొలి మధ్య యుగాంధ్రలో సామాజికంగా ఉన్నత శ్రేణికి ఎదిగే గమనశీల
ప్రక్రియకు కందెనగా పని చేసిన మతమేది ?
తొలిగించబడినది

86. Who was the pioneer composer of kriti form of Carnatic music ?
Thyagaraya

86. కర్నాటక

సంగీత

కృతుల

అగ్రగామి

స్వరకర్త

ఎవరు ?
త్యాగరాయ
88. Ghatika Yantra was a time measuring device under the Reddy’s rule. What was it called ?

DELETED

88. రెడ్డి రాజుల పాలనా కాలంలో కాలాన్ని కొలిచే ఘటిక యంత్రాన్ని ఏమని
పిలిచేవారు ?
తొలిగించబడినది

93. What

was

the

term

‘Gentoo’

referred

to

in

19th century ?

DELETED

93. ‘జెంటూ’ (19 వ శతాబ్ది పదం) అనగా ?
తొలిగించబడినది

96. The earliest Prarthana Samaj in Andhra was established in 1878 by
Veeresalingam
96. 1878 లో ఆంధ్ర లో తొలి ప్రార్ధనా సమాజాన్ని ఎవరు స్థాపించారు ?
వీరేశలింగం

97. The

Telugu
Desam
Party
N.T. Rama Rao during the Chief Ministership of

was

founded

by

Bhavanam Venkatram
97.ఏ ముఖ్యమంత్రి కాలంలో ఎన్.టి. రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీని నెల
కొల్పాడు ?
భవనం వెంకట్రామ్

125. Who is the Chairman of the 14th Finance Commission ?

Y.V.Reddy

125. 14వ

ఆర్థిక సంఘం అధ్యక్షులు ?
వై.వి. రెడ్డి

146. In terms of per capita income at current prices, the rank of Andhra Pradesh in
India in 2017 – 18 is
DELETED
146. 2017 – 18 ప్రస్తుత ధరల వద్ద తలసరి ఆదాయంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్

దేశంలో ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ?

భారత

తొలిగించబడినది

150. Andhra Pradesh ranks first in how many centrally sponsored and central schemes
in 2018 – 19 (upto November 2018) ?
DELETED
ఎన్ని కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలు, కేంద్ర పథకాలు అమలులో 2018 – 19 లో
(నవంబరు 2018 వరకు) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ?

150.

తొలిగించబడినది

