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ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �ద���
����ష� NO.29 / 2016, Dt. / 12/2016

పం�య� �ర� ద��  (GRADE - IV) AP పం�య� RAJ �బ�
SERVICE (GENERAL RECRUITMENT)

��� ర �త�:

దర������ ��ంద ��� న�  �� స�న�న అర �త� క�� ఉం��
సంబం�త �� �య�ల �వరణల �ం� మ�� �� క�ం�న ఇం�ం� �ప�రం
����ష� ��న ����� ం�.

SL.
�����ల��� �� ��� ర �త�

01
పం�య� �ర� ద��
(��� - IV) AP �
పం�య� ��
స����� స�� �

ఏ �శ� ��� లయం �ం� ���� ఉ����� ఉం��
�రత�శం ఏ�� � �� ఒక �ం�ట� ��ంద �� ��� ం�
చట�ం, ��ష�ం చట�ం �� ఒక �����య� చట�ం �� ఒక సంస�
��వ�� � ��ం��  క�ష��  �� �ంచబ�ం� .

పం��� పద�� ��ప�� �సం SCHEME మ�� SYLLABUS
�ర� ద��  (GRADE - IV) AP పం�య� RAJ ������ స�� �

అవ� �డ�

��త ప��
(ఆ��� �� ర��) ��� �� ండ��

సంఖ�
�పశ� � వ� వ� (����) గ�ష�

��� �
ప�� 150 150 150

��ఢ ��� � : GOMs �ప�రం. No.235, ����  (HR-I, PLG & �ల�) ��గం, Dt.
06/12/2016, �ప� త��  జ��� 1/3 � జ��� ��ంచబ��ం�rd

�పశ� � ��ం�న ����.
�ప�న ప��

�ప� -1 : జనర� స��� అం� �ంట�
ఎ���

150 150 150

�ప� -2 ���ణ అ�వృ�� మ��
�ప�� క�న ���ణ ��ం���  సమస� �
ఆం�ధ�ప���  �చన

150 150 150

�త�ం 300
��ఢ ��� � : GOMs �ప�రం. No.235, ����  (HR-I, PLG & �ల�) ��గం, Dt.

06/12/2016, �ప� త��  జ��� 1/3 � జ��� ��ంచబ��ం�rd

�పశ� � ��ం�న ����.

��� �లబ� ��� �ం�

150 �పశ� � 150 ��� �

1. �ప��త వ� వ��� - అంత���య, ��య మ�� ��ం�య.

2. జనర� ���  ����  మ�� ���� ��తం� �� సంబంధం.
��� , ��� ల� మ�� ఇన� �� ష� ��� ల�� �ప��త ప����

3. �రత ��య ఉద� మం� ఉ�� టన� ఆ��క �రత�శ చ��త.

�� తం�ర� ం త��త �రత�శం� ఆ� �క అ�వృ��.
5. ��క� �జ�ం�, �� �ష�త� క �మర�� ం మ�� స��ర �వరణ.
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6. �రత ��� ంగం దృ�� � .7. ఆం�ధ�ప�� �భజన మ�� �� ప��ల�, ఆ� �క, ���క, �ంస� ృ�క,

�జ�య, మ�� చట�పర�న ��� � / సమస� �.

�రత�శం� పం�య� �� వ� వస� �క�  ప��మం ��� ంగ సవరణ� మ��
��ధ క��ల ���క�.

9. ఆం�ధ�ప���  పం�య� �� వ� వస� �క�  ప��మం
పం��� �� ����� ం� ఆ� ����� ం� �క�  �ఖ�  పథ��
11. ఆం�ధ �ప�� �క�  ���ణ ఆ� �క వ� వస�: వ� వ�యం, �న�  తర� ప��శమ� ���ణ క����.
12. ఆం�ధ�ప�� �క�  ���ణ �ణ సం�భం: �� ం�ల ��త, సహ�ర మ�� ���

���� .
13. మ�� ���రత మ�� ఆ� �క అ�వృ�� �� � �� స�యం �ం��.

�� 2

2

పం�య� �ర� ద��  పద�� సంబం�ం� SYLLABUS (GRADE - IV) IN
AP పం�య� RAJ ������ స�� �

�ప�- I

��రణ స��� మ�� �ంట� ఎ���
150 �పశ� � 150 ��� �

1. ��య మ�� అంత���య ���ఖ� త సంఘటన�.
2. �ప��త వ� వ��� - అంత���య, ��య మ�� ��ం�య.
3. జనర� ���  ����  మ�� ���� ��తం� �� సంబంధం.

��� , ��� ల� మ�� ఇన� �� ష� ��� ల�� �ప��త ప����
4. �ర�య ��య ఉద� మం� ఉ�� టన� ఆ��క �రత�శ చ��త.
5. �� తం�ర� ం త��త �రత�శం� ఆ� �క అ�వృ��.
6. ��� క �దన, �� �ష�త� క �మర�� ం మ�� స��ర �వరణ.
7. �ప�� �ర� హణ ��ం� ��ధ�క �ష�� (��ఎ�ఈ- VIII & IX �� ండ� �).
8. AP � దృ�� �ం��క�ం�న �రత�శ ��ళ ��స�ం
9. �రత ��� ంగం దృ�� � .
10. స�ౖ�న�� �వల�� ం� అం� ఎ�� ��� ంట� �����.
11. ఆం�ధ�ప�� �భజన మ�� �� ప��ల�, ఆ� �క, ���క, �ంస� ృ�క,

�జ�య, మ�� చట�పర�న ��� � / సమస� �, స�
ఒక). �జ�� నగ���  ��� వడం, �త� �జ��� ��� ంచడం� స���  మ�� ఇ� ఆ� �కం

��� �.
�). �భజన మ�� ��రణ సంస�ల �న�� �� ణం.
�). ఉ�� �ల �భజన, �� �న�� పన మ�� జనన సమస� �.
d). ��జ� ం మ�� వ� వ�� ప�ల� �భజన �ప�వం.
ఇ). ��ష� �ప�త�  ఆ� �క వన�ల� సంబం�ం�న ���.
f). ��� �భజన ��క స���ల అ�వృ�� మ�� అవ��ల ప�

���బ��.
g) �భజన �క�  socioeconomic, �ంస� ృ�క మ�� జ�� �ప�వం.
h) న� జల పం�� మ�� ప��మ సమస� ల� �భజన �ప�వం.
i). AP �ఆ� ���ష� చట�ం, 2014 AP మ�� ���  �బంధనల �క�  స� చ� త.

�ప� - II
150 �పశ� � 150 ��� �

(�����వృ�� మ�� ���ణ ��ం���  సమస� � ఆం�ధ� �ప�� కం� ��ంచబ�� �
�ప��)

1. �రత�శం� పం��� �� వ� వస� �క�  ప��మం ��� ంగ సవరణ� మ��
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��ధ క��ల ���క�.2. ఆం�ధ�ప���� పం�య� �� వ� వస� �క�  ప��మం
3. పం�య� �ర� ద��  ��త� మ�� �ధ� త�
4. �ర� ���ల�: ���ణ ఉద�రణ� అ��ణం� పథ�ల చ��త మ�� ప��మం

�ద
5. �����వృ�� �ఖ �క�  ���ణ అ�వృ�� పథ��

�రత�శం మ�� ఆం�ధ �ప�� �ప�త� ం
6. పం��� �� ����� ం� ఆ� ఏ�
7. ఆం�ధ �ప�� �క�  ���ణ ఆ� �కవ� వస�: వ� వ�యం, �న�  తర� ప��శమ�, ���ణ క����
8. ఆం�ధ �ప�� �క�  ���ణ �ణ సం�భం: �� ం�ల ��త, సహ�ర మ�� ���

����
9. క�� �� ��� ఆర ���ష��  మ�� ��� � �� మ� కల�క
10. మ�� ���రత మ�� ఆ� �క అ�వృ�� స� యం స�యక �ం�ల �� �
11. �� �క సంస�ల ����  మ�� వ� య �ర� హణ
12. ��ధ పథ�ల �ంద అం��న�  అ�ం�ం� మ�� �ర� హణ ���.

Sd / -
�ర� ద��


