
APPSC-గ్రూ ప్-4 

ేపర్-1: జనరల్ స్టడీస్ ప ోతరగ  స్థా యి  

1. చరితర, అరా థస్్రం, పౌర థస్్రం మరియు భూ ోళ థస్్రం  

2. ౌ క థస్్రం  

3. స్థమానయ థస్్రం  

4. వర్మాన వయవహారథలు  
5. తారిిక మరియు మ లేషణా స్థమరాయం Reasoning and Analytical Ability)  

6. మపతత్  రవహణ పథర థ క ావనలు ీ ఎస్ ఈ 8, 9వ తరగ  స్థా యి   

7. ఆంధ్రపర ేశ్ మభజన  

8. స్ు థారథభివృ ధి  మరియు పరథయవరణ పరిరక్షణ  

9. ఆంధ్రపర ేశ్ రథషరట మభజన మరియు మభజన కథరణం థ రథషరటం ఎదుర్ింటునన పరిపథలన, ఆరిాక, 

స్థం ిక, స్థంస్ిృ క, రథజకీయ మరియు న్ాయయపర  ైన చికుిలు, స్మస్యలు. మటితోపథటు 
ఎ  రథజ ా  నగరథ న కోలపోవడం, నూతన రథజ ా  రథాణంలప ఎదురయియయ ఆరిాక స్ థళలే  
మరియు చికుిలు 

 ఉమాడి స్ంసా్ల మభజన మరియు పునరినరథాణం 

థ  ఉ ో యగుల మభజన, థరి పునస్థా పన మరియు స్థా కత స్మస్యలు 
డి  థణిజయం మరియు వయవస్థా పకుల  ై మభజన పర ావం 

ఇ  రథషరట పరభుతవ ఆరిాక వనరులకు స్ంబం ధంచిన స్మస్యలు 
ఎఫ్  మభజన్ాంతరం అవస్థా పన స్ౌకరథయల అభివృ ధి , మరియు  టుట బడుల అవకథ థలు 

 స్థమా క, ఆరిాక, స్థంస్ిృ క మరియు జన్ా ాపర  ైన Demographical) అం థల  ై మభజన 
పర ావం 

ెచ్  న ీజలాల పం థణీ మరియు స్ంబం ధత పరిణామాల  ై మభజన పర ావం 

ఐ  ఆంధ్రపర ేశ్ పునరవయవ ీాకరణ చటటం - 2014 అందులప  అ ేతతక అం థలు  

 

 



 

సబ్జెక్టు ల ారీగా సలిబ్స్ 

అర్థ ాస్రం 

 ఆరిాక వృ ధి  మరియు ఆరిాకథ వృ ధి  - ఆరిాకథభివృ ధి  స్ూచికలు, ారమ౻ ేశం వంటి అభివృ ధి  
చ ందుతతనన ే థల ఆరిాక వయవసా్ లక్షణాలు.  

 జా యా ాయం - జా యా ాయం ావనలు - స్ూా ల జా య ఉతో ్  - కర జా య ఉతో ్  - 
తలస్రి ఆ ాయం - వయయారహ ఆ ాయం - జా య ాయం అంచన్ా - జా యా ాయం ో రణులు - 

ారత ేశ ఆరిాక వయవసా్లప రథాణాతాక మారుోలు - రం థల థరీ థ డీ ీ స్ూా ల ేమయోతో ్  
పం థణీ.  

 ారత ేశంలప పరణాళికలు మరియు ఆరిాక స్ంస్ిరణలు - పరణాళికల అరాం - లక్ష్యయలు - ారత 
పంచవరష పరణాళికలు -  ఆయోగ్ -12వ పంచవరష పరణాళిక - ేదరిక రమాలన మరియు 

రు ో య ితనుత ిగంచే కథరయకరమాలు.  
 పరథయవరణం మరియు స్ు థారథభివృ ధి  - పరథయవరణ ావనలు - పరథయవరణం మరియు ఆరిాక 

వయవసా్ల మధ్య స్ంబం ాలు - పరథయవరణ కథలుషయం - రకథలు - కథలుషయ యంతరణం చరయలు - 
స్ు థార ఆరిాకథభివృ ధి .  

 ఆంధ్రపర ేశ్ ఆరిాక వయవసా్ - ఆంధ్రపర ేశ్ ఆరిాక వయవసా్ చరితర - స్వ ావ లక్షణాలు - జన్ా ా 
రమపురేఖలు - వృ ్  పర  ైన థర క మభజన - వయవస్థయం, పథరి థర క మరియు ే థ రం థల 
అభివృ ధి  - స్ంక్ష్ేమ మాపన్ాలు.  

 

జీవ ాస్రం 

వ పరపంచం - పరిచయం, పరర కథరియోటిక్ మరియు యూకథరియోటిక్ కణాలు, బాయకీటరియా రథాణం, 

పరతతయతో ్  మరియు ఉపయో థలు.  ైరస్ ల స్వ ావం,  ైరస్ మరియు బాయకీటరియా వలే కలి ే థయధ్ులు, 
వృక్ష స్థమాాజయం మరియు జంతత స్థమాాజయం -  ైవలాలు, మౖలం రా లు, బరయో  ైట్స్, టెరిడో  ైట్స్, 

మ్నన  ోర్ా్, అక లరుకథలు మరియు స్క లరుకథల ముఖయ లక్షణాలు, ఆహారం, న్ార మరియు ఔష ాలపే  
మొకిల ఉపయో థలు, పంట మొకిలు, ఆహారం మరియు ఔష ాలపే  జంతతవుల ఉపయో థలు. 
 

 



భౌతిక్ ాస్రం 

ప ారాం, యాం రక థస్్రం, ధ్వ , ఉషణం, కథం , మదుయతత్ , మదుయదయాస్థింతతవం, జ మతంలప 
మదుయదయాస్థింత అనువర్న్ాలు, రస్థయన స్ కరణాలు మరియు చరయలు, ఆమాే లు, క్ష్యరథలు మరియు 
లవణాలు, పరమాణు రథాణం, మూలకథల వరీగకరణ, రస్థయన బంధ్ం, కర నం ా  స్ మాళన్ాలు, 
లపహస్ంగరహణ థస్్రం. 
 

చరిత్ర 
ారత జా యోదయమా కి పథర ానయత స్ూ్  ఆధ్ు క ారత ేశ చరితర. 1956 వరకు ఆంధ్రపర ేశ్ లప జరి ిన 

ముఖయ  ైన స్థంస్ిృ క స్ంఘటనలు - 2014 రథషట ర మభజన తరథవత ఆంధ్రపర ేశ్ ఎదుర్ినన ఆరిాక స్ థళలే . 
 

భూ ోళ థస్్రం 

ారత ేశ భూ ోళ థస్్రం - ౌ క, స్థంస్ిృ క, జన్ా ా, ఆరిాక, స్థం ిక మరయిు మౌలిక అం థల దృష్టథట య ఆంధ్రపర శే్ 
భూ ోళ థస్్రం 

 

పేపర్-2 : సెక్ూటేరియల్ ఎబిలిటీస్ 

1. మాన థక స్థమరాయ పరీక్ష  ంటల్ ఎ లిటీ - వర ల్ అండ్ న్ాన వర ల్   

2. తారిిక మ లేషణ లా కల్ రీజ ంగ్   

3. కథంపర ెనషన 

థయస్రమప డి థరి థటవ్  పథయ ేజ్ 

తారిిక లా కల్  పథయ ేజ్ 

వరణణాతాక న్ రేటివ్  పథయ ేజ్  

4. ఎ  థకథయల పునరమరిక పథయ ేజ్  రుగుదల దృష్థటతో  

 అక్షర ోష్టథలు, మరథమ చిహానలు, పరూ ఫ్ రీడింగ్ మరియు ఎడిటింగ్ 

5. నూయమరకిల్ మరియు అరిమ౼  టికల్ ఎ లిటీస్.  

 

 

 

 



 GROUP-IV SERVICES 

PAPER-I 

GENERAL STUDIES 

(SSC STANDARD) 

 
1. History, Economics, Civics and Geography. 

2. Physical Science. 

3. Natural Science. 

4. Current Affairs. 

5. Reasoning and Analytical Ability. 

6. Basic things about disaster management (CBSE- VIII & 

IX Standard) 

7. Bifurcation of Andhra Pradesh. 

8. Sustainable Development and Environmental Protection 

9. Bifurcation of Andhra Pradesh and its Administrative, 

Economic,Social, Cultural, Political, and legal 

implications/problems, Including 

a). Loss of capital city, challenges in building new capital 

and it’s financial implications. 

b). Division and rebuilding of common Institutions. 

c). Division of employees, their relocation and nativity issues. 

d). Effect of bifurcation on commerce and entrepreneurs. 

e). Implications to financial resources of state government. 

f). Task of post-bifurcation infrastructure development and 

opportunities for investments. 

g). socioeconomic, cultural and demographic impact of bifurcation. 

h). Impact of bifurcation on river water sharing and consequential 

issues. 

i). AP REORGANISATION ACT, 2014 on AP and the 

arbitrariness of certain provisions. 

 

(Suggested Syllabus of different Subjects) 

 

ECONOMICS 

Economic Growth and Development – Indicators of Economic 

Development – Characteristic Features of Developing Countries 

like India. 

National Income - Concepts of National Income – GNP – NNP – 
Percapita Income – Disposable Income – Estimation of National 

Income – Trends in National Income – Structural Changes in 

Indian Economy – Sectoral Distribution of GDP. 

Planning and Economic Reforms in India – Meaning of Planning – 

Objectives – India’s Five Year Plans –NITI AYOG – Twelth Five 

Year Plan – Eradication of Poverty and Reduction of 

unemployment Programmes. 



Environment and Sustainable Development – Concepts of 

Environment – Linkages Between Environment and Economy – 

Environmental Pollutions – Types – Measures to Control Pollution 

– Sustainable Economic Development. 

Economy of Andhra Pradesh – Economic History of Andhra 

Pradesh – Characteristic features – Demographic features – 

Occupational Distribution of workforce – Development of 

Agricultural Sector, Industry and Service Sectors – Welfare 

measures. 

 

NATURAL SCIENCES 

Introduction to living organisms. Prokaryotic and Eukaryotic cells. 

Structure, reproduction and uses of bacteria. Nature of viruses. Common 

diseases caused by bacteria and viruses. Plant kingdom, and Animal 

Kingdom - salient features of Algae, Fungi, Bryophytes, Pteridophytes, 

Gymnosperms, invertebrates and vertebrates. Uses of plants in food, fibre 

and medicine. Crop plants. Uses of animals in food and medicine. 

 

PHYSICAL SCIENCES 

Matter, Mechanics. Sound, Heat, Optics, Electricity, Electro 

Magnetism and their applications in the day to day life. Chemical 

equation and reaction, Acids, Basis and Salts, Structure of Atom, 

Classification of Elements, Chemical bonding, Carbon it Compounds, 

Metallurgy. 

 

HISTORY 

History of Modern India with a focus on Indian National 

Movement. Important Cultural Events in Andhra Pradesh up to 1956 – 

Economic Challenges Faced by Andhra Pradesh post Bifurcation in 2014. 

 

PAPER-II 

SECRETARIAL ABILITIES 

Mental Ability (Verbal and Nonverbal) 

Logical Reasoning 

Comprehension 

Descriptive Passage 

Logical Passage 

Narrative Passage 

a) Re-arrangement of sentences with a view to improving the 

structure of a passage. 

b) Spelling, Punctuation, Proof-Reading, Editing Skills 

Numerical and Arithmetical abilities. 


