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Instructions :
(i)

The question paper is in three sections. The candidate has to write answers to
15 questions with 5 questions compulsorily from each section. Each question
carries 10 marks.

(ii) Enough space is available in the Answer Sheet for writing all answers. There is
no provision for additional Answer Sheets.
(iii) The candidate has to write his answers in the medium chosen by him only. If
there is any deviation from paper to paper or part of the paper, the candidature
would become invalid.
(iv) Underlining or highlighting or putting special marks in answers would make the
Answer Sheet invalid. Writing in different inks would also make the paper
invalid. Candidates must use either blue or black ink only. Otherwise, the paper
will be treated as invalid.
(v)

Though the paper in English is taken as standard for valuation under normal
circumstances, if necessary, a balanced view would be taken after comparing
English and Telugu versions.

సూచనలు :
(i)

ప్రశ్న ప్త్రములో మూడు భాగములు ఉన్నవి. అభ్యర్ధి ప్రతి భాగము న్ ుండి త్ప్పనిసర్ధగా 5 ప్రశ్నలు
చొప్పపన్, మొత్త ము 15 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్ారయవలెన్ . ప్రతి ప్రశ్నకు 10 మార్కులు ఉుంటాయి.

(ii) సమాధాన్ ప్త్రములో అనిన జవ్ాబులు వ్ారయుటకు త్గధన్ సథ లము కలద . అదన్ప్ప సమాధాన్ ప్త్రము

ఇచ్ ు సౌకర్యము లేద .
(iii) అభ్యర్ధి తాన్ ఎన్ నకొన్న మాధ్యమములోనే జవ్ాబులు వ్ారయవలెన్ . ఒక ప్రశ్న ప్త్రము మర్ధయు

ఇుంకొక ప్రశ్న ప్త్రముల మధ్య కానీ లేక ఒకే ప్రశ్న ప్త్రములో కానీ, ర్ుండు వ్ేర్క వ్ేర్క భాషలలో
వ్ారసిన్ట్ై తే
ల , జవ్ాబు ప్త్రము మదుంప్ప చేయబడద .
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(iv) జవ్ాబుల క్ుంర ద గీత్ గీసినా లేక హైలెైట్ చేసినా లేక ఏదైనా ప్రతేయకమైన్ గుర్కత పెటి టనా, జవ్ాబు ప్త్రము

మదుంప్ప చేయబడద . అదే విధ్ముగా జవ్ాబులు వ్ేర్క వ్ేర్క ర్ుంగుల సిర్ాతో కూడా వ్ారయర్ాద .
కేవలము నీలి ర్ుంగు సిర్ా కానీ లేక న్లై సిర్ా కానీ మాత్రమే వ్ాడవలెన్ . లేనిచో జవ్ాబు ప్త్రము
మదుంప్ప చేయబడద .
(v)

ప్రశ్న ప్త్రము మదుంప్ప చేయున్ప్పడు ఆుంగై ము లోని ప్త్రమున్ ప్ారమాణికముగా తీస కొన్నప్పటటకీ,
అవసర్ుం అయితే ఆుంగై ములోని మర్ధయు తలుగు లోని ప్త్రములన్ ప్ర్ధశీలిుంచి, సుంత్ులనాత్మక
నిర్ణయము తీస కొన్బడుత్ుుంద.
SECTION I

భాగము
1.

(a)

I

Discuss the nature of sectoral contribution of income to national income
of India since independence. Also examine whether the changes in
sectoral contribution to national income of India followed Kuznets-Clark
hypothesis.
OR

(b)

What is human development ? Discuss the importance and measurement
of Gross National Happiness Index.

(అ)

భార్త్ దేశ్ములో సాాత్ుంత్రయము వచిున్ప్పటట న్ ుండి, జాతీయ ఆదాయానిక్, వివిధ్ ర్ుంగాల
దాార్ా వచేు ఆదాయ సాభావ్ానిన గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచి, ర్ుంగాల వ్ార్ీగా జాతీయ ఆదాయములో
మార్కపలు, కుజ్ నెట్్ – కాైర్కు ప్ర్ధకలపన్కు అన్ గుణముగా ఉనానయా లేదా తలుప్ుండి.

లేక
(ఆ)

మాన్వ్ాభివృది అన్గానేమి ? సథ
థ ల జాతీయ సుంతోష సథచిక యొకు ప్ారధాన్యత్న్ మర్ధయు
దాని కొలత్న్ గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి.
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2.

(a)

‘‘The aim of economic reforms in India is to improve the competitiveness
and efficiency of domestic industry and pave the way for achieving high
rate of economic growth.’’ Discuss.
OR

(b)

Describe the salient features of National Manufacturing Policy and also
the critical role of manufacturing sector in employment generation.

(అ)

‘‘భార్త్ దేశ్ుంలో ఆర్ధిక సుంసుర్ణల ఉదేేశ్యము, దేశీయ ప్ర్ధశ్మ
ర లో ప్ో టీ త్తాానిన మర్ధయు
సామర్ాియనిన పెుంచ్డము దాార్ా ఎకుువ ఆర్ధిక వృది ర్ేటున్

సాధుంచ్డానిక్ మార్గ ము

స గమము చేయడమే.’’ చ్ర్ధుుంచ్ుండి.

లేక
(ఆ)

జాతీయ ఉతాపదక విధాన్ప్ప ప్రధాన్ అుంశ్ములన్ మర్ధయు ఉప్ాధ కలపన్లో, ఉతాపదక
ర్ుంగప్ప కీలక ప్ాత్రన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

3.

(a)

According to the Economic Survey 2016 – 17, Universal Basic Income
(UBI) aims at achieving Mahatma Gandhi’s objective of ‘‘wiping every
tear from every eye’’. In this backdrop, explain the concept of UBI and
discuss how it is expected to achieve the stated objective.
OR

(b)

What is relative poverty ? What are the reasons for its presence in India ?
Explain the Gini-coefficient and Lorenz curve methods of measuring
relative poverty.

(అ)

ఆర్ధిక సర్ేా 2016 – 17 ప్రకార్ము, సార్ాతిరక ప్ారధ్మిక ఆదాయప్ప (UBI) లక్ష్యము, ‘‘ప్రతి
కుంటట లోని నీర్క త్ుడవటము’’ అనే మహాతామ గాుంధీ యొకు ఉదేేశ్ాయనిన సాధుంచ్డమే. ఈ
నేప్ధ్యములో సార్ాతిరక ప్ారధ్మిక ఆదాయప్ప (UBI) భావన్న్ వివర్ధుంచి, అద తలుప్బడిన్
లక్ష్యయనిన ఏ విధ్ముగా సాధుంచ్గలదో చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

సాపేక్ష్ పేదర్ధకము అన్గానేమి ? భార్త్ దేశ్ములో సాపేక్ష్ పేదర్ధకము ఉుండటానిక్ గల
కార్ణాలన్

తలుప్ుండి ? సాపేక్ష్ పేదర్ధకానిన కొలిచేుంద కు ఉప్యోగధుంచే జీని-గుణకము

మర్ధయు లోర్ేుంజ్ వకర ర్ేఖ ప్ది త్ులన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?
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4.

(a)

What are the objectives of the demonetization policy announced by the
Central Government on 8th November, 2016 ? Discuss its impact on
various sectors and various categories of people in the society. Analyse its
scope for cashless economy in the near future.
OR

(b)

Critically analyse the causes and consequences of India’s public debt
relating to the period from 1991 till date.

(అ)

8వ న్వుంబర్క, 2016 నాడు కేుందర ప్రభ్ుత్ాము ప్రకటటుంచిన్, ‘‘పెదే నోటై ర్దే ’’ విధాన్ప్ప ముఖయ
ఉదేేశ్యములు ఏవి ? వివిధ్ ర్ుంగాలపెై మర్ధయు వివిధ్ వర్ాగల వయకుతలపెై, దాని ప్రభావ్ానిన
చ్ర్ధుుంచ్ుండి ? సమీప్ భ్విషయత్ు
త లో, సుంప్ూర్ణ న్గద ర్హిత్ ఆర్ధిక వయవసథ కు కల అవకాశ్ానిన
చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

1991 న్ ుండి ఇప్పటట వర్కు మధ్య గల కాలమున్కు సుంబుంధుంచి, భార్త్ దేశ్ప్ప ప్రజా అప్పప
(ప్బ్లైక్ డట్) క్ కార్ణములు మర్ధయు దాని యొకు ప్ర్ధణామములన్ విమర్శనాత్మకముగా
విశ్లైషిుంచ్ుండి ?

5.

(a)

‘‘Selfish attitude of human beings is the sole cause of environmental
degradation.’’ Discuss.

(b)

OR
Discuss the nature and importance of Public-Private Partnership (PPP)
in health care and basic education in India.

(అ)

‘‘మాన్వపల సాార్ి ప్ర్త్ాుం ప్ర్ాయవర్ణము క్ష్ీణిుంచ్డానిక్ ప్రధాన్ కార్ణము.’’ చ్ర్ధుుంచ్ుండి.

లేక
(ఆ)

భార్త్ దేశ్ుంలో ఆర్ోగయ సుంర్క్ష్ణ మర్ధయు ప్ారధ్మిక విదయలకు సుంబుంధుంచి, ప్రభ్ుత్ా మర్ధయు
పెవ్
ై ేట్ భాగసాామయముల (PPP) యొకు సాభావ్ానిన మర్ధయు ప్ారముఖాయనిన వివర్ధుంచ్ుండి ?
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SECTION II

భాగము
6.

(a)

II

Explain the reasons for constituting a land committee under the
chairmanship of Sri Koneru Ranga Rao in the year 2004 and bring out its
recommendations related to land reforms in Andhra Pradesh.
OR

(b)

Discuss the evolution of tenancy reforms in Andhra Pradesh and also
explain the main features of the Andhra Pradesh (Andhra Area) Tenancy
Act, 1956 including the amendments to the Act.

(అ)

2004వ

సుంవత్్ర్ములో

శీర

కోనేర్క

ర్ుంగా

ర్ావప

నేత్ృత్ాములో

భ్ూ

కమిటీని

నియమిుంచ్డానిక్ గల కార్ణములు మర్ధయు భ్ూ సుంసుర్ణలకు సుంబుంధుంచి ఆ కమిటీ
చేసిన్ సిప్ార్క్లన్ తలియచేయుండి ?

లేక
(ఆ)

ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ లో కౌలు సుంసుర్ణల ప్ర్ధణామ కరమానిన గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచి, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ (ఆుంధ్ర
ప్ారుంత్ము) కౌలు చ్టి ము, 1956 లోని ప్రధానాుంశ్ాలన్ (ఆ చ్టి మున్కు జర్ధగధన్ సవర్ణలతో
సహా) వివర్ధుంచ్ుండి ?

7.

(a)

Discuss the structural composition of Andhra Pradesh’s economy in
terms of Gross Value Added (GVA) at current and constant basic prices
(2011 – 12 base) from 2014 – 15 to 2016 – 17.
OR

(b)

‘‘SERP has been playing an important role in reducing rural poverty in
Andhra Pradesh.’’ Discuss.

(అ)

2014 – 15 న్ ుండి 2016 – 17 సుంవత్్ర్ాల కాలములో, ప్రసత త్ మర్ధయు సిథర్ ప్ారధ్మిక
ధ్ర్లలో (2011 – 12 మూలము/బేస్) సథ
థ ల విలువ జోడిుంప్ప (గారస్ వ్ాలూయ ఏడె డ్) దృష్టాియ,
ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ఆర్ధిక వయవసథ యొకు నిర్ామణగత్ నిర్ధమతిని గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

‘‘ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ లో గారమీణ పేదర్ధకానిన త్గధగుంచేుంద కు, సెర్కప (SERP) సుంసథ ప్రధాన్ భ్ూమిక
ప్ో షిసత ుంద.’’ చ్ర్ధుుంచ్ుండి.
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8.

(a)

Evaluate the programmes/schemes initiated by the Andhra Pradesh
Government to achieve women empowerment.
OR

(b)

Critically evaluate the nature of occupational structure in Andhra
Pradesh.

(అ)

స్త ై సాధకార్త్ సాధుంచేుంద కు ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభ్ుత్ాము త్లపెటి న్
ట కార్యకరమాలు/ప్ధ్కాలన్
మూలాయుంకన్ము చేయుండి ?

లేక
(ఆ)

ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ లో వృతిత వ్ార్ీ నిర్ధమతి సాభావ్ానిన విమర్శనాత్మకముగా మూలాయుంకన్ము
చేయుండి ?

9.

(a)

In the context of the financial situation of Andhra Pradesh after
reorganization, discuss the nature and extent of Central assistance
provided to Andhra Pradesh.
OR

(b)

Discuss the sources and trends in revenue of the Andhra Pradesh
Government before and after reorganization for the period 2011 – 12 to
2016 – 17.

(అ)

ప్పన్ర్ాయవస్థకర్ణ త్ర్కవ్ాత్ ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ఆర్ధిక ప్ర్ధసథ తి
ి సుందర్భములో, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ కు అుందన్
కేుందర సహాయము యొకు సాభావము గుర్ధుంచి మర్ధయు ఏ మేర్కు సహాయము అుందుంద అనే
విషయము గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

ప్పన్ర్ాయవస్థకర్ణకు ముుంద మర్ధయు త్ర్కవ్ాత్, 2011 – 12 న్ ుండి 2016 – 17 మధ్య గల
కాలములో, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభ్ుత్ాము యొకు ర్ాబడి మార్ాగలు మర్ధయు ర్ాబడి ధో ర్ణులన్
గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?
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10. (a)

List out the monitorable targets of the 11th Five Year Plan of Andhra
Pradesh State. Also explain the pattern of resource allocation in the 10th
and 11th Five Year Plans of Andhra Pradesh.

(b)

OR
Explain the important features of the proposed strategy of Andhra
Pradesh to achieve sustainable development goals by 2030.

(అ)

ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి ప్
ర ప 11వ ప్ుంచ్ వర్ష ప్రణాళిక యొకు ప్ర్యవ్ేక్ష్ిత్ (మానిటర్క చేయబడే)
లక్ష్యయలన్ తలుప్ుండి ? మర్ధయు ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి ప్
ర ప 10వ మర్ధయు 11వ ప్ుంచ్ వర్ష
ప్రణాళికలలో వన్ర్కల కేటాయిుంప్ప తీర్క తన్ నలన్ వివర్ధుంచ్ుండి.

లేక
(ఆ)

2030 నాటటక్ స సిథర్ అభివృది లక్ష్యయలన్ సాధుంచ్డానిక్ ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ చేప్టటిన్ వూయహము
యొకు ప్రధాన్ అుంశ్ములన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?
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SECTION III

భాగము
11. (a)

III

Discuss the growth and structure of small and tiny sector establishments
in Andhra Pradesh on the basis of data of the 6th Economic Census.
OR

(b)

Discuss the nature of functioning of Aadhar enabled e-public distribution
system (AePDS) in Andhra Pradesh in terms of purchase, transportation,
storage, allotment and delivery of food grains.

(అ)

6వ ఆర్ధిక గణన్ లోని గణాుంకాల ఆధార్ముగా, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి మ
ర ులో చిన్న మర్ధయు అతి
చిన్న ర్ుంగములోని సుంసథ ల యొకు వృది మర్ధయు నిర్ధమతిని గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

ఆహార్ ధానాయల కొన్ గోలు, ర్వ్ాణా, నిలా, కేటాయిుంప్ప మర్ధయు సర్ఫర్ాల దృష్టాియ, ఆుంధ్ర
ప్రదేశ్ లో ఆధార్క చే సశ్కత మైన్ ఇ-ప్రజా ప్ుంపిణీ వయవసథ (AePDS) యొకు సాభావ్ానిన
మర్ధయు ప్ని తీర్క గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

12. (a)

Evaluate the trends in output and productivity of food and non-food crops
in Andhra Pradesh (in the present 13 districts) since the year 2000 – 01.
Also bring out the reasons for regional variations in productivity levels.
OR

(b)

State and discuss the important features of the Handri-Neeva Sujala
Sravanthi project and explain its role in meeting the water needs of the
Rayalaseema Region.

(అ)

2000 – 01 సుంవత్్ర్మున్ ుండి ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ లో (ప్రసత త్ 13 జిలాైలలో), ఆహార్ మర్ధయు
ఆహార్ేత్ర్ ప్ుంటల ఉత్పతిత మర్ధయు ఉతాపదక ధో ర్ణులు మూలాయుంకన్ము చేసి, ఉతాపదకత్
విషయములో ప్ారుంతీయ వయతాయసాలకు కార్ణములు తలియచేయుండి ?

లేక
(ఆ)

హుందీ-ర నీవ్ా స జల సరవుంతి ప్ధ్కప్ప ముఖయ అుంశ్ాలన్ తలిపి, ర్ాయలస్మ ప్ారుంత్ప్ప నీటట
అవసర్ాలన్ తీర్ుడములో, ఆ ప్ధ్కప్ప ప్ాత్రన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?
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13. (a)

Examine the present state of microfinance in Andhra Pradesh in the
backdrop of its earlier crisis.
OR

(b)

‘‘An efficient power sector is essential for growth and poverty reduction.’’
In light of the above statement, discuss the impact of reorganization of
the State on its power sector and the steps initiated by the A.P. State
Government to address the issues of the power sector.

(అ)

ఇదవర్కటట సుంక్ష్ోభ్ము నేప్ధ్యములో, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి మ
ర ులో సథక్ష్మ విత్త (మైకోర ఫెైనాన్స్)
ర్ుంగప్ప సిథతిని ప్ర్ధశీలిుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

‘‘వృది ని సాధుంచ్డానిక్ మర్ధయు పేదర్ధకానిన త్గధగుంచ్డానిక్ సమర్ివుంత్మైన్ విద యత్ ర్ుంగము
ఎుంతో అవసర్ము.’’ పెై ప్రకటన్ దృష్టాియ, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ విద యత్ ర్ుంగముపెై ర్ాషి ర ప్పన్ర్ాయవస్థకర్ణ
యొకు ప్రభావ్ానిన చ్ర్ధుుంచి, విద యత్ ర్ుంగ సమసయల పెై ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభ్ుత్ాము చేప్టటిన్
చ్ర్యలన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

14. (a)

Discuss the objectives, complementary components and the importance of
node-centric development of Phase-I of the East Coast Economic
Corridor.
OR

(b)

‘‘The main aim of Andhra Pradesh State Mineral Policy is to serve as a
guiding force to translate the State’s mineral potential into reality with
eco-friendly and sustainable mining.’’ Discuss.

(అ)

త్ూర్కప తీర్ ఆర్ధిక కార్ధడార్క యొకు మొదటట దశ్ లక్ష్యయలు, ప్ూర్క భాగాలు మర్ధయు నోడ్
కేుందరక అభివృది గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

‘‘ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి ర ఖనిజ విధాన్ము యొకు ప్రధాన్ ఉదేేశ్యము,

ర్ాషి మ
ర ులోని ఖనిజాల

లభ్యత్ సుంభావయత్న్ , ప్ర్ాయవర్ణ సేనహ ప్ూర్ాక మర్ధయు స సిథర్ గన్ ల త్వాకముగా
చేయడానిక్ ఒక మార్గ దర్శక శ్క్తగా ఉప్యోగప్డటమే.’’ చ్ర్ధుుంచ్ుండి.
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15. (a)

State the important features of the Infrastructure Mission of Andhra
Pradesh and discuss its role in Vision 2029.
OR

(b)

Explain the details of the “Arogya Raksha” scheme started by the
Government of Andhra Pradesh. Also compare the scheme with other
health insurance schemes of Andhra Pradesh.

(అ)

ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ మౌలిక సద ప్ాయాల (అవసాథప్నావన్ర్కల) మిషన్స యొకు ప్రధాన్ అుంశ్ములన్
తలిపి, విజన్స 2029లో దాని ప్ాత్రన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభ్ుత్ాము ప్ారర్ుంభిుంచిన్ ‘‘ఆర్ోగయ ర్క్ష్’’ ప్ధ్కము గుర్ధుంచి వివర్ధుంచ్ుండి మర్ధయు
ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభ్ుత్ాప్ప ఇత్ర్ ఆర్ోగయ బీమా ప్ధ్కాలతో ప్ో లుుండి ?
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