
Group – II Services 

Revised key 

19. Which was the first unmanned spacecraft to land on the moon ? 

 DELETED 

   19. ఏది చంద్రు నిప  ై దిగని మొద్టి పేరులేని స్ేేస్  
     క్రా ఫ్్ట ? 

 తొలిగ ించబడినది 

32. _______ is the State animal of Andhra Pradesh. 

  

  DELETED 

32. ఆంధ్ు ప్ుదేశ్ రరష్్టర జంతువువదే ి? 

 
 తొలిగ ించబడినది 

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 విదయారుు లోో , 1/4 టీమ్ గోల్్డ లోనర, 3/14 టీమ్ స్ిలవరోో నర, 1/3 టమీ్ కంచరలోనర ఉండగర 
మిగలిిన వరరు టీమ్ ప్రో టనింలో ఉన్యారు. అయితే, టీమ్ ప్రో టినంలో వరరసింఖ్ా ఎంత ? 

  
 తొలిగ ించబడినది 

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

 DELETED 

51 ఆంధ్ుప్ుదశే్ శరసన మండలిలో ఎంతమంది సభ్యాలున్యారు ?  
 
 తొలిగ ించబడినది 
 



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

  Amaravathi 

70. ఆంధ్ు ప్ుదేశ్ లో ఈ క్్ంాది పేరకొనా సథు ప్రలలో ఏది ప ద్దది ? 

 అమరావతి 
 

72. Polavaram project was initially envisaged with the name Ramapada Sagar by 

  Sir Sonti Venkata Ramamurthy 

72. ప్ో లవరం సమీప్రన రరమప్రద్ సరగరం అనర పేరుతో ప్రు జకెు్  కట్ద్గయననిఎవరు తలెిప్రరు ? 

  సర్ శోoఠ  వ ింకట రామమూర ి 

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

  Vishnukundins 

79. మొగలరు జప్ురం, ఉండవలోి లలో గల బ్రు హ్మణ సంప్ుదయయక రతీిలో గల గయహాలయరలు ఎవరకి్్ చెందనివి ? 

  విష్ణు కుిండినులు 

80. Which religion in Andhra served as lubricant to the process of upward social 

mobility in medieval times ? 

 

 DELETED 

 

80 తొలి మధ్ా యయగరంధ్ులో సరమరజికంగర ఉనాత శరణాిక్్ ఎదిగే గమనశీల ప్ుక్్ాయకు కందెనగర ప్ని చసే్ిన 
మతమేద ి? 

 తొలిగ ించబడినది 

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

 Thyagaraya 

86. కరరాటక సంగీత కృతుల అగాగరమి సవరకరత  
ఎవరు ? 

 తయాగరాయ 



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

 DELETED 

88. రెడ్డ్  రరజుల ప్రలన్య క్రలంలో క్రలరనిా క్ొలిచే ఘటిక యంతయు నిా ఏమని పిలిచేవరరు ? 

 తొలిగ ించబడినది 

93. What was the term ‘Gentoo’ referred to in  

19th century ? 

 

 DELETED 

93. ‘జెంటూ’ (19 వ శతయబ్దద  ప్ద్ం) అనగర ? 

  తొలిగ ించబడినది 

96. The earliest Prarthana Samaj in Andhra was established in 1878 by 

  Veeresalingam 

96. 1878 లో ఆంధ్ు లో తొలి ప్రు రధన్య సమరజానిా ఎవరు సరు పించయరు ? 

  వీరేశలిింగిం 

97. The Telugu Desam Party was founded by  

N.T. Rama Rao during the Chief Ministership of 

  Bhavanam Venkatram 

97.ఏ మయఖ్ామంతిు క్రలంలో ఎన్.టి. రరమరరరవు తలెుగయదశేం ప్రరీ్ని న్లె క్ొలరేడు ? 

  భవనిం వ ింకటరా మ్ 

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

 Y.V.Reddy 

125.14వ ఆరిుక సంఘం అధ్ాక్షులు ? 

  వ ై.వి. రెడిి 



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 ప్ుసరత త ధ్రల వద్ద తలసరి ఆదయయంలో ఆంధ్ు ప్ుదేశ్  భరరత  దేశంలో  ఎన్నా సరు నంలో ఉంది ? 

 

 తొలిగ ించబడినది 

150. Andhra Pradesh ranks first in how many centrally sponsored and central schemes 

in 2018 – 19 (upto November 2018) ? 

 DELETED 

150. ఎనిా క్ేంద్ు ప్రుయోజిత ప్థక్రలు, క్ేంద్ు ప్థక్రలు అమలులో 2018 – 19 లో (నవంబ్రు 2018 వరకు) 
ఆంధ్ు ప్ుదేశ్ ప్ుథమ సరు నంలో ఉంద ి? 

 తొలిగ ించబడనిద ి

 
 
 
 

 


