
NOTIFICATION NO.13/2018, DATE.21/12/2018 - PANCHAYAT 
SECRETARY (GRADE - IV) IN A.P. PANCHAYAT RAJ 

SUBORDINATE SERVICE (GENERAL RECRUITMENT-GROUP-III 
SERVICES) 

 
SCREENING TEST 

 
REVISED KEY 

 
PART-A 

 
          
72.  Under which section of the A P Re organization Act, did the 
Central government provides Special financial support for the 
creation of essential facilities. 
              

Deleted 
 

72. క ేంద్రప్రభుత్వేం ఆేం.ప్ర. కు చ ేందని విభజన చట్టా లలో దేని ఆధారేంగా ముఖ్యమ నై 

సౌకర్ాయలు కల్పేంచుకొన ేంద్ుకు ఆర్థిక సహాయానిి అేందిసుత ేంద.ి 

             
Deleted 

 
PART-B 

 
 

  88. Who has the power to scrutinize the records of the Gram Panchayat? 
 

Extension Officer (Panchayat Raj & Rural Development) 
 

88 .గాా మ ప్ేంచాయతీ ర్థకారడు లను ప్ర్థశీల్ేంచు అధికారేం కలవారడ ఎవరడ? 

విస్తరణ అధికారి (పంచాయతీ రాజ్ & గ్ాా మీణాభివృద్ిి ) 
 

89. Who plays a vital role in establishing the Joint Action Committees to 
look after the works taken up with the funds of Gram Panchayat/ Mandal 
Parishad or Zilla Parishad and resolve the disputes that arise between 
two or more panchayats? 
 
   Mandal Parishad President 
 

89 .గాామ ప్ేంచాయతీ   / మేండల ప్ర్థషత్తత  లేదా జిలాా  ప్ర్థషత్తత  నిధులతో నిర్ాాణాలు 
చేప్ట్టా ట్కు, ర్ ేండు గాా మాలు లేదా ప్ేంచాయతీ ర్ాజ్ సేంసిల మధయ వచేే వివాదాల 

ప్ర్థష్ాార్ానికి ఉమాడి కార్ాయచరణ కమిట్ీలను ఏర్ాపట్ట చయేడేంలో కీలక పాత్ర వహ ేంచదేి 
ఎవరడ? 

మేండల ప్ర్థషత్ ప్రరసడి ేంట్ 

 
 



 
 
91. What are the Committees that the Gram Panchayats have to 
formulate to improve the transparency and accountability in the 
administration and also participation of public in village development? 
 

Both Functional Committees and Beneficiary Committee  
 

91 .ప్ర్థపాలనలో పారద్రశకత్ను ,జవాబుదారీ్ త్నానిి ప్రేంప ేందిేంచడానికి ,

గాా మాభివృదిిలో ప్రజలను భటగసావములను చేయట్టనికి గాా మ ప్ేంచాయతీ ఏర్ాపట్ట 
చేయవలసిన కమిట్ీలు ఏవి? 

కారాాచరణ కమిటలీు & లబి్ధద్ారుల కమిటలీు 
 

 
93. Who will supervise the “Gram Panchayat Properties Protection Wing 
Committees” established in the Districts at Commissionerate level? 
 

Both Additional Commissioner and Vigilance, 
Encroachment Wing 

 

93 .గాా మ ప్ేంచాయతీ ఆసుత ల ప్ర్థరక్షణకు జిలాా  సాి యిలో ఏర్ాపట్ట చయేబడిన  “ గాా మ 

ప్ేంచాయతీ ఆసుత ల ప్ర్థరక్షణ విభటగేం ” కమిట్లీను కమీషనర్ ట్ సాి యిలో ఎవరడ 
ప్రయవ క్ిేంచాల్? 

అదనపు కమీషనర్  & విజిలెన్స్ ఎంకరాచ్మంట్ విభాగం 

 
 
110. What is the target decided by India to bring down stunting in 
children in the age group 0 – 6 under the Mission POSHAN Abhiyan? 
 

Deleted 
 

110. 2020 సేంవత్సరేం నాట్ికి పో షణ్ అభియాన్ కాిేంద్  0 – 6 సేంవత్సర్ాల వయసు 
మధయ ప్రరడగుద్ల లోప్ేం గల ప్ిలాల విషయమ  ైసాధిేంచాలనుకుని లక్షయేం ఎేంత్? 

Deleted 
 
 

140. What is the distribution ratio of income derived from the Zilla 
Parishad markets among PRIs? 
 

Deleted 

 

140 .జిలాా  ప్ర్థషత్తత  మార్ ాటా్ నుేండి వచేే ఆదాయానిి సాి నిక సేంసిల మధయ ఏ 

నిషపత్తతలో ప్ేంప్ణిీ చేసాత రడ? 

Deleted 
 


