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Time: 3 hours

Maximum Marks: 150

Instructions/సూచనలు:
(i)

The question paper consists of 15 questions. The candidate has to write answers to all
questions. Each question carries 10 marks.
ప్రశ్నప్త్రము 15 ప్రశ్నలు కలిగి ఉంట ంది. అభ్యర్ిి అన్నన ప్రశ్నలకు జవాబులు వారయవలెను.
ప్రతి ప్రశ్నకు 10 మార్కులు ఉంటాయి.

(ii)

Enough space is available in the Answer Sheet for writing all answers. There is no
provision for additional Answer Sheets.
సమాధాన ప్త్రములో అన్నన జవాబులు వారయుటకు త్గిన సథ లము కలదు. అదనప్ు సమాధాన
ప్త్రం ఇచ్ుు సదుపాయం లేదు.

(iii)

The candidate has to write his/her answers in the medium chosen by him/her only. If
there is any deviation from paper to paper or part of the paper, the candidature would
become invalid.
అభ్యర్ిథ అత్ను/ఆమె ఎంచ్ుకునన మాధ్యమంలోనే త్మ జవాబులు వారయవలెను. ఒక
సమాధాన ప్త్రము లేదా ఇంకొక సమాధాన ప్త్రముల మధ్య కానీ లేక ఒకే సమాధాన
ప్త్రములో కానీ ర్ండు వేర్క వేర్క భాషలలో వారసినచో సమాధాన ప్త్రం మూలాయంకనం
చేయబడదు.

(iv)
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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.
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Candidates must use either blue or black ink only. Otherwise, the paper will be
treated as invalid.
జవాబుల క్రంద గీత్ గీసన
ి ా లేక హల
ై ెట్
ై చేసినా లేక ఏదన
ై ా ప్రత్ేయకమెైన గుర్కు పెటి న
ట ా, సమాధాన
ప్త్రము మూలాయంకనం చేయబడదు. అదే విధ్ముగా జవాబులు వేర్క వేర్క ర్ంగుల సిర్ాత్ో
కూడా వారయర్ాదు. అభ్యర్కథలు కేవలం నీలి ర్ంగు సిర్ా కానీ నలుప్ు ర్ంగు సిర్ా కానీ
వాడవలెను. లేన్నచో సమాధాన ప్త్రము మూలాయంకనం చేయబడదు.
(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.
సమాధాన ప్త్రము మూలాయంకనం చేయునప్ుడు సాధార్ణంగా ఆంగల ములోన్న ప్త్రమును
పారమాణికంగా తీసుకుననప్పటటకీ, అవసర్మయినచో ఆంగల ం మర్ియు త్లుగులోన్న ప్త్రములను
ప్ర్ిశీలించి సంత్ులనాత్మక న్నర్ణ యం తీసుకోబడుత్ుంది.

1. (a). State some of the notable initiatives taken by the government recently to boost
the growth of manufacturing sector in India.
(10 Marks)
(అ). భార్త్దేశ్ంలో త్యార్ీ ర్ంగం అభివృదిి న్న పెంచ్డాన్నక్ ప్రభ్ుత్వం ఇటీవల తీసుకునన
కొన్నన గణనీయమెైన చ్ర్యలను గుర్ించి వివర్ించ్ండి.
OR
లేక
(b). Highlight some of the major factors leading to low agricultural productivity in
India.
(10 Marks)
(ఆ). భార్త్దేశ్ంలో అలప వయవసాయ ఉత్ాపదకత్కు దార్ితీసే కొన్నన ప్రధాన కార్ణాలను
హైలెైట్ చేయండి.

2. (a). What are the factors responsible for the narrow tax base in India? Explain in
brief.
(10 Marks)
(అ). భార్త్దేశ్ంలో సంకుచిత్ ప్నున ప్ర్ిధి (నాయర్ో టాక్స్ బేస్) క్ కార్ణమవుత్ునన
ఆంశాలిన సంక్షిప్ుంగా వివర్ించ్ండి.
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OR
లేక
(b). Define public debt and give its components with reference to Indian
government? Explain trends in public debt since 2010 onwards.
(10 Marks)
(ఆ). ప్బ్లలక్స డట్(ప్రభ్ుత్వ ర్కణం) న్న న్నర్వచించ్ండి మర్ియు భార్త్ ప్రభ్ుత్ావన్నక్ సంబంధించి
దాన్న భాగాలను త్లుప్ండి? 2010 నుండి ప్బ్లలక్స డట్(ప్రభ్ుత్వ ర్కణం) ధో ర్ణులను
వివర్ించ్ండి?

3. (a).Briefly give an account of revenue and fiscal deficits and the debt positions of
Andhra Pradesh for the last five years (since 2014-15).
(10 Marks)
(అ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ లో గత్ ఐదు సంవత్్ర్ాలుగా(2014-2015 నుండి) ర్వెనయయ లోట , దరవయ
లోట మర్ియు ర్కణం(డట్) సిథ తిగత్ులపెై సంక్షిప్ు వివర్ణ ఇవవండి.
OR
లేక
(b). Give an account of the mineral and forest resources of Andhra Pradesh?
(10 Marks)
(ఆ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లోన్న ఖన్నజ మర్ియు అటవీ వనర్కల గుర్ించి త్లియజేయండి ?

4. (a). What are the recommendations of the Fourteenth Finance Commission with
respect to the grant to local governments, fiscal deficit and FRBM Act? (10 Marks)
(అ). సాథన్నక ప్రభ్ుత్ావలకు న్నధ్ులు, దరవయ లోట , FRBM చ్టాిన్నక్ సంబంధించి ప్దానలుగవ
ఆర్ిథక సంఘం సిఫార్క్లను వివర్ించ్ండి.
OR
లేక
(b). Differentiate between revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit? How
does deficit financing impact the economy.
(10 Marks)
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(ఆ). ర్వెనయయ లోట , దరవయ లోట మర్ియు పారధ్మిక లోట మధ్య వయత్ాయసాన్నన వివర్ించ్ండి?
డఫిసట్
ి ఫెైనాన్న్ంగ్(అప్ుపలత్ో లోట భ్ర్ీు) ఆర్ిథక వయవసథ ను ఎలా ప్రభావిత్ం చేసు ుంది?

5. (a). Highlight the areas of central assistance to Andhra Pradesh under the provision
of Andhra Pradesh Reorganization Act and Fourteenth Finance Commission?
(10 Marks)
(అ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ ప్ునర్వయవసథథ కర్ణ చ్టి ం న్నబంధ్నలు మర్ియు ప్దానలుగవ ఆర్ిథక సంఘం
క్రంద ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ ర్ాష్టాిాన్నక్ అందాలి్న కేందరప్రభ్ుత్వ సాయాన్నక్ సంబంధించిన అంశాలను
వివర్ించ్ండి.
OR
లేక
(b). Examine some of the major features of Andhra Pradesh budget for the FY
2020-21 with special reference to fiscal deficit situation of the state. (10 Marks)
(ఆ). ర్ాషి ంా యొకు దరవయ లోట ప్ర్ిసతి
ిథ న్న ప్రత్యే కంగా సయచిసయ
ు 2020-21 ఆర్ిథక
సంవత్్ర్ాన్నక్ గాను ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ బడె ట్లోన్న కొన్నన ప్రధాన లక్షణాంశాలను ప్ర్ిశీలించ్ండి.

6. (a). Analyse trends in rural-urban poverty in Andhra Pradesh. What are the factors
responsible for its existence?
(10 Marks)
(అ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ లోన్న గారమీణ- ప్టి ణ పేదర్ికంలోన్న ధో ర్ణులు(ట్రండ్స్) ను విశలలషించ్ండి.
పేదర్ికం మనుగడకు గల కార్ణాలన్న వివర్ించ్ండి?
OR
లేక
(b). Examine major issues concerning public Distribution System in Andhra Pradesh.
(10 Marks)
(ఆ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లోన్న ప్రజా ప్ంపిణీ వయవసథ కు సంబంధించిన ప్రధాన సమసయలను ప్ర్ిశీలించ్ండి.
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7. (a).What is e-NAM? State the challenges in its implementation.
(10 Marks)
(అ). e-NAM అంటే ఏమిటట? దీన్నన్న అమలుచేయుటకు గల సవాళ్ల ను త్లుప్ండి?
OR
లేక
(b). What do you mean by rainbow revolution? What are its objectives? Discuss.
(10 Marks)
(ఆ). ర్యిన్ బో విప్ల వం అంటే ఏమిటట? దాన్న లక్షయయలు ఏమిటట? చ్ర్ిుంచ్ండి.

8. (a). How has the growth in Andhra Pradesh’s agriculture and allied sectors
impacted the income levels of the farmers?
(10 Marks)
(అ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ లో వయవసాయ మర్ియు అనుబంధ్ ర్ంగాల వృదిి ర్త్
ై ుల ఆదాయ ప్రమాణలపెై
ఏ విధ్ంగా ప్రభావం చ్యపింది?
OR
లేక
(b). Give an account of the different schemes implemented by the Andhra Pradesh
government to promote agriculture in the state?
(10 Marks)
(ఆ). ర్ాషి ంా లో వయవసాయాన్నన పర ర త్్హంచ్డాన్నక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్ుత్వం అమలు చేసిన వివిధ్
ప్థకాల గుర్ించి వివర్ించ్ండి?

9. (a). Contrast the Industrial Policy of 1980 with that of 1991 with respect to small
enterprises in India.
(10 Marks)
(అ). భార్త్దేశ్ంలో చిననత్ర్హా సంసథ లకు సంబంధించి 1980లోన్న పార్ిశారమిక విధానాన్నక్
1991లోన్న పార్ిశారమిక విధానాన్నక్ మధ్య వెైర్కధాయన్నన వివర్ించ్ండి?
OR
లేక
(b). Critically examine the performance of public sector in Indian economy.
(10 Marks)
(ఆ). భార్త్ ఆర్ిథక వయవసథ లో ప్రభ్ుత్వ ర్ంగ ప్న్నతీర్కను సవిమర్శనాత్మకంగా వివర్ించ్ండి.
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10. (a). What are the critical issues that must be addressed before implementing
disinvestment policy?
(10 Marks)
(అ). పెటి బడుల ఉప్సంహర్ణ విధానాన్నన అమలుచేసమ
ే ుందు ప్ర్ిషుర్ించాలి్న క్లషిమన
ెై
సమసయలు ఏమిటట?
OR
లేక
(b). What are the challenges faced by the industrial sector of Andhra Pradesh? Throw
light on the strategies created to face these challenges.
(10 Marks)
(ఆ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ పార్ిశారమిక ర్ంగం ఎదుర్్ుంట నన సవాళ్ల
ల ఏమిటట ? ఈ సవాళ్ల ను
ఎదుర్్ునేందుకు ర్ూప ందించిన వయయహాలను విశలలషించ్ండి.

11. (a). Describe some of the key initiatives taken and incentives provided by the
government of Andhra Pradesh to promote agro and food processing industry.
(10 Marks)
(అ). వయవసాయం మర్ియు ఆహార్శుదిి (ఫుడ్స పారసెసింగ్) ప్ర్ిశ్మ
ర ల వృదిి క్ ఆంధ్రప్రదశ్
ే
ప్రభ్ుత్వం తీసుకునన కొన్నన ముఖయమెైన చ్ర్యలను, ఇచిున పర ర త్ా్హకాలన్న విశ్దీకర్ించ్ండి.
OR
లేక
(b). Explain the Marginal Cost Pricing Rule for Public Utilities. What are the
problems associated with this rule?
(10 Marks)
(ఆ). ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ఉపాంత్ వయయ ధ్ర్ న్నయమం(మార్ిెనల్ కాస్ి పెస
ై ింగ్ ర్ూల్)
గుర్ించి వివర్ించ్ండి. ఈ న్నయమంత్ో సంబంధ్ం కలిగివునన సమసయలు ఏమిటట?

12. (a). In the light of the problems faced by public-private partnerships in India, give
recommendations on the future plan of action.
(10 Marks)
(అ). భార్త్దేశ్ంలో ప్రభ్ుత్వ- ప్రయివేట ర్ంగ భాగసావమయంలో ఎదుర్వుత్ునన
సమసయలను దృషిిలో ఉంచ్ుకున్న భ్విషయత్ కార్ాయచ్ర్ణ కొర్కు సయచ్నలను అందించ్ండి.
OR
లేక
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(b). Describe the long term agenda of the Andhra Pradesh government with respect
to development of infrastructure in the state.
(10 Marks)
(ఆ). ర్ాషి ంా లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిి క్ సంబంధించి ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ ప్రభ్ుత్వం తీసుకునన
దీర్ఘకాలిక అజండాను వివర్ించ్ండి.

13. (a). Discuss the initiatives taken by the Government of India to build smart cities,
and highlight the challenges in doing so.
(10 Marks)
(అ). సామర్టి సిటల
ీ న్నర్ామణాన్నక్ భార్త్ ప్రభ్ుత్వం తీసుకునన కొన్నన చ్ర్యలు, వీటట అమలులో
ఎదుర్వుత్ునన సవాళ్ళను చ్ర్ిుంచ్ండి.
OR
లేక
(b). Discuss the Industrial Policy statement 2015-20 of Andhra Pradesh.
(10 Marks)
(ఆ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ యొకు 2015-20 పార్ిశారమిక విధాన ప్రకటన గుర్ించి చ్ర్ిుంచ్ండి.
14. (a). What are the challenges faced by energy sector in Andhra Pradesh? Briefly give
the vision targets for energy sector set by the AP Government.
(10 Marks)
(అ). శ్క్ు ఉత్ాపదక ర్ంగం(ఎనర్ీె సెకిార్ట)లో ఆంధ్రప్రదశ్
ే ఎదుర్్ుంట నన సవాళ్ళను
త్లుప్ండి? శ్క్ు ఉత్ాపదక ర్ంగం(ఎనర్ీె సెకిార్ట)లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చేర్కకోదలచిన లక్షయయలను
సంక్షిప్ుంగా త్లుప్ండి.
OR
లేక
(b). Discuss about some of the major initiatives highlighted in Vision 2020 for the
development of agriculture sector in India.
(10 Marks)
(ఆ). భార్త్దేశ్ంలో వయవసాయ ర్ంగం అభివృదిి కోసం విజన్ 2020 లో హల
ై ెైట్ చేసిన
కొన్నన ముఖయమెైన కార్యకరమాల గుర్ించి చ్ర్ిుంచ్ండి.

15. (a). Give an account of the objectives of Prime Minister Employment Generation
Programme (PMEGP) and the benefits received under this scheme. (10 Marks)
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(అ). ప్రధానమంతిర ఉపాధి కలపన ప్థకం (PMEGP) లక్షయయలను వివర్ించ్ండి మర్ియు ఈ
ప్థకం క్రంద లభించే ప్రయోజనాలను త్లుప్ండి.
OR
లేక
(b). Explain briefly the four pillars for developing a strong IT in Andhra Pradesh?
(10 Marks)
(ఆ). ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లో ప్టటషఠమెైన IT న్న అభివృదిి చేయడాన్నక్ అవసర్మెన
ై నాలుగు
సు ంబాలు(పిలలర్కల) ను కులప్ు ంగా వివర్ించ్ండి?
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