
12/22/2018 1 ��గం - ఒక ��రణ అధ� య�� మ�� �న�క �మ�� � ��  1. ��య మ�� అంత���య ���ఖ� త �క�  సంఘటన…

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/9

�ట 1

1

అ�బంధం - II

GROUP-II SERVICES �సం SCHEME మ�� SYLLABUS

SYLLABUS FOR GROUP-II SERVICES

����న� ప��
��గం - ఎ

��రణ స��� మ�� �ంట� ఎ���

1. ��య మ�� అంత���య ���ఖ� త సంఘటన�.
2. �ప��త వ� వ��� - అంత���య, ��య మ�� ��ం�య.
3. జనర� ���  మ�� ���� ��తం� �� అ�వర ��� సమ��న

���  అం� ��� ల� అం� ఇన� �� ష� ��� ల�� ప����
4. ఆ��క �రత�శం �క�  �ం�క- ఆ� �క మ�� �జ�య చ��త �ద మ�ం�

�రత ��య ఉద� మం.
5. �రత �జ�య మ�� �లన: ��� ంగ సమస� �, �ప� ��నం, సంస� రణ�

మ�� ఇ-గవ�� ��  �ర� �క��.

6. ఆం�ధ�ప���  �ం��క�ం�న �రత ��ళ ��స�ం.

కర� MARKS

ప�� 150

�ప�న ప��

�ప�-��
జనర� స��� & �ంట� ఎ���

150

�ప�-II
I. ఆం�ధ �ప�� �క�  ���క చ��త అం�, చ��త

ఆం�ధ� ��ధ �ం�క మ�� �ంస� ృ�క ఉద� ��
�ప��

II. �రత ��� ంగం �క�  ��రణ స��

150

�ప�-III
ఇం�� మ�� ఇం�య� ఎ�న� సమ��న �ప��క
�ప�� క�న ���ణ స�జం� సమస� � మ�� అ�వృ��
ఆం�ధ�ప���  �చన.

150

TOTAL 450
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7. �ప�� �ర� హణ: �ర� లత� ం ����, ��రణ మ�� ఉపశమన �� ��,
�ప�� అంచ�� ��� ��� ం� మ�� GIS �క�  అ���ష�

8. స�ౖ�న�� �వల�� ం� అం� ఎ�� ��� ంట� �����
9. ��� క �దన, �� �ష�త� క �మర�� ం మ�� ��� క �వరణ.
10. �� �� �షణ: �� �క�  ��� �� �క�  ��వ� ��ప�ం�ష� ��థ�క ��

�� �షణ (సగ�, మధ� స�, �� మ�� ��ధ� ం వం� ��ంశం గ�ం��)
మ�� �వరణ.

11. ఆం�ధ�ప�� �భజన మ�� �� ప��ల�, ఆ� �క, ���క,
�ంస� ృ�క, �జ�య మ�� చట�పర�న �ప��� / సమస� �.

�� 2

2

��గం - B

ఆం�ధ�ప�� �క�  �ం�క మ�� �ంస� ృ�క చ��త

1. ఆం�ధ �ప�� �క�  ���క మ�� �ంస� ృ�క చ��త: ���క ల���
ఆం�ధ - చ��త మ�� సంస� ృ�� �� �ప�వం - �ర� -���తక కల� ��  - �
�త�హ��, � ఇ��క� - �ష� ఎక��� అం� ���య� కం�ష��  -
��త� ం, కళ మ�� ���కళ - ��� �ం��� , ���
�ం� ���� �, ��� ���- స�జం, మతం, ��� �ష,
��త� ం, ఆ� � అం� ఆ�� �క� �.

2. 11 వ మ�� 16 వ ��ల మధ�  ఆం���� �  ��ం�న అ�క �ద� మ�� �న�  �జవం��

శ���� AD మధ�  �ం�క �ంస� ృ�క మ�� మతపర�న ప�����

11 వ -16 వ శ��� ల AD, ���క ��� ణం, �ల వ� వస�, మ�ళల ��.

��� �ష, ��త� ం, కళ, ఆ�� �క� � మ�� ��ం�ం� �క�  ���దల.

3. ���యన� ఆగమనం - ��జ�  �ం��� - కం�� ��ంద ఆం�ధ�ప�� - 1857
����� మ�� ఆం�ధ� �� �ప�వం - ���� �� ఏ�� �- ���క-
�ంస� ృ�క ��� ��, జ��� ��� / �� ��� � � ��� ం�� -���
1885 �ం� 1947 వర� ఆం�ధ� ��య ఉద� మం - �ష���� ��త -
క�� ����- �ం� జ��� మ�� ��� ��� ం�� . ��య�ద వృ��
క�త�, �ప��త� క ��త� ం, �టక సమస�� మ�� మ�ళ�
�����ష�.

4. ఆం�ధ ఉద� మ �లం మ�� ���దల - ఆం�ధ మ�సభల ��త -
�ప�ఖ �య��- ఆం�ధ ��ష� ఏ�� �� ����న సంఘటన� 1953.
ఆం�ధ ఉద� మం� ��� మ�� �� � �ప��  ��త. ��బ� ��త
ఉద� మం మ�� �నపద & ��జన సంస� ృ�

5. ఆం�ధ�ప�� ��ష� ఏ�� �� ����న సంఘటన� - �����
మ�సభ - ����ల �నర� � వ��కరణ క�ష� మ�� ��
���� � - �ం��� � ఒప� ందం - �ఖ� �న ���క మ�� �ంస� ృ�క
1956 మ�� 2014 మధ�  జ��న సంఘటన�.

ఇం�య� ���� ��ష�
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6. �రత ��� ంగం �క�  స� �వం - ��� ంగ అ�వృ�� - ���ం�
�రత ��� ంగం �క�  ల��� - ���ఖ� త - ఫండ�ంట� ��� , ��� ��
��ష� ��న ���� మ�� �� సంబంధం - ��థ�క ���,
�ల�ణ�న ల��� - ��ట� మ�� �డర�.

7. �రత �ప�త�  ��� ణం మ�� ��� - �సన, �ర� ��� హక మ��
�� యవ� వస�- �సనసభల ర��-���మర�, �క�ల�-ఎ� ��� ��-
�ర��ంట�, �� ��య�- �� ��య� ��� , �� ��య� �� ��జం.

8. సంఘం మ�� �సన స�� ల మధ�  �సన మ�� �ర� ��� హక అ���ల పం��
��ష��� మధ�  �సన, అ�� ������ మ�� ����య� ��ష��
��య� మ�� ���� - అ���� మ�� ��� ంగ సంస�ల �క�  ���-
��ఎ�� , ��� ప��� స�� � క�ష��, �� అం� ����
క�ష�.

9. �ం�ద - ��ష� సంబం�� - సంస� రణ� అవసరం - �జ� �� � క��, స�� ��
క�ష�, ఎంఎం పం� క�ష� - ఏ�కృత మ�� �డర� ల���
�రత ��� ంగం.

�� 3

3

10. ��� ంగ సవరణ �ప��య - �ం��కరణ Vs
��ల�జ��ష� - క�� �� ��ల�� ం� ������  - బ�� ��� �హ�,
అ�� �హ� క��� 73 rdమ�� 74వ��� ంగ సవరణ� మ��
�� అమ�.

11. ఇం�య� ���క� ����- �షన�, �జన�-వ� ���, �-���, మ��-���
�స���  - ��ం�య�దం మ�� ఉప-��ం�య�దం-��  ����  �సం ��ం� - ��
కృష� క�� - �షన� ఇం���ష� - ఇం�య� ���� ���ం��.

12. �రత�శం� సం�మ ����-��� �� ���, ��� మ�� ��ల �ర� ���ం��
ఎ�� , ఎ���, ��కబ�న తరగ�ల �జ�� ష��- ��రణ
ఎ�� �, ఎ��ల అ����� �� � - �షన� అం� ��� ఎ�� , ఎ���, �� �
క�ష��, మ�ళల క�ష�, �షన� అం� ��� �����
క�ష�� - �నవ హ�� ల సంఘం - ఆ� �ఐ - ��� � మ�� �� ఆ��.

��గం - �

�ప��క మ�� ఆ��క వ� వస�

1. �రత ఆ��క వ� వస� మ�� �ప��త ���
���క-ఆ� �క - ల�� � మ�� �ధన� - �త� ఆ� �క సంస� రణ� 1991.
ఎ�న� �క�  �యం�తణ - �యం�తణ సంస�ల సృ��- NITI Aayog- �
ఆప��� �డర�జం మ�� ఆ� �క వన�ల ��ం��కరణ - �క�వడం
సమ�గ అ�వృ�� మ�� ��ర�న అ�వృ��: �ర��, ప���� మ��
ప��� �ల�.

2. ఇం�య� ఎక��� �ల��

వ� వ�య ���� - �రత�శ ���� వ� వ�యం �క�  సహ�రం - �ష��
వ� వ�యం, ఉత� ��, ��� �ం� మ�� వ� వ�య పం��.

�����క ���� - �రత�శం� �����క అ�వృ�� �క�  �ప�న ల��� - రంగం
�
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���  - ఉ��� ���� మ�� �ప�త�  రం���  ��త�,
ఉ�� దకత - అ�వృ��� IT ప��శమల ��త.

3. వన�� మ�� అ�వృ��
వన�ల ర�� - ��క �లధనం మ�� ����  �జ�� - జ��-ప��ణం,
���  మ�� ���దల-�ర��; వ��  ���  �క�  ఆ�� �షన� ������ ష� -
�నవ ప��మ ��క అ�వృ�� �క�  �లత.
జ�� ���ం�.

4. మ�, �� ం�ం� మ�� ప��� ����

ఆ�� ఐ �క�  �దవ�  ��నం - �దవ�  ��నం - ల�� � - ఆ� �క అస�నత మ��
���� ����  - ��  ��� ��� �ల�. �ప��త �� అస�నత�;
ఎ��ఐ.

�ద�� ల� ణం, �� �ర�� మ�� ��రణ�;
బ��� - ప�� � మ�� ప�� -�� ఆ�యం.���  అం� స�� � ���  (�ఎ��)

��య ఆ�యం

��య ఆ�యం మ�� �వన� - �� ల ��య ఉత� �� - �కర ��య
ఉత� ��, తలస� ఆ�యం.

6. ఆం�ధ�ప�� �క�  ఆ��క ����:
ఆం�ధ�ప�� �ప�త�  ���క సం�మ �ర� �క��.
ఆం�ధ�ప���  జ�� �క�  ���  - ���ణ - పట�ణ, ���  �ష� ��,
వయ� పం��.

�� 4

4

7. ఆం�ధ �ప�� వ� వ�య మ�� �����క వృ��

ఆం�ధ�ప���  ఆ�యం మ�� ఉ��� వ� వ�యం �క�  సహ�రం.
ఆం�ధ�ప���  � సంస� రణ� - పంట పంట - ఇ��ష� �ల�
ఆం�ధ�ప�� - వ� వ�య ఆ� �క వన�� - �ంస� ృ�క ���� -
ఆం�ధ�ప���  �ప� పం�� వ� వస�.

ఆం�ధ �ప���  �����క అ�వృ�� - ���దల మ�� ��� ణం
ప��శమ� - ప��శమల� ���� హ�� - ఆం�ధ� �����క ����� మ�� ���
��ష��ప�త� ం - �����క అ�వృ��� �ట���  - ��� � ������

8. ఆం�ధ �ప�� వన�ల అ�వృ��

ఆం�ధ �ప�� బ��� వన�� మ�� ప���� - ప����ల ���
AP �భజన చట�ం �క�  - �ం�ద స�యం మ�� సంఘర �ణ సమస� � - �ప� �ణం మ��
బయ� స�యం ������.

ఆం�ధ�ప�� ��ష� �� ల ���త� �� - �ర��  ���  ���
��� �����.
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�� 5

5

SYLLABUS FOR GROUP-II SERVICES

MAINS ప��
�ప�-��

��రణ స��� మ�� �ంట� ఎ���

1. ��య మ�� అంత���య ���ఖ� త సంఘటన�.
2. �ప��త వ� వ��� - అంత���య, ��య మ�� ��ం�య.
3. జనర� ���  మ�� ���� ��తం� �� అ�వర ��� సమ��న

���  అం� ��� ల� అం� ఇన� �� ష� ��� ల�� ప����
4. ఆ��క �రత�శం �క�  �ం�క- ఆ� �క మ�� �జ�య చ��త �ద మ�ం�

�రత ��య ఉద� మం.
5. �రత �జ�య మ�� �లన: ��� ంగ సమస� �, �ప� ��నం, సంస� రణ�

మ�� ఇ-గవ�� ��  �ర� �క��.

6. ఆం�ధ�ప���  �ం��క�ం�న �రత ��ళ ��స�ం.
7. �ప�� �ర� హణ: �ర� లత� ం ����, ��రణ మ�� ఉపశమన �� ��,

�ప�� అంచ�� ��� ��� ం� మ�� GIS �క�  అ���ష�
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8. స�ౖ�న�� �వల�� ం� అం� ఎ�� ��� ంట� �����9. ��� క �దన, �� �ష�త� క �మర�� ం మ�� ��� క �వరణ.
10. �� �� �షణ: �� �క�  ��� �� �క�  ��వ� ��ప�ం�ష� ��థ�క ��

�� �షణ (సగ�, మధ� స�, �� మ�� ��ధ� ం వం� ��ంశం గ�ం��)
మ�� �వరణ.

11. ఆం�ధ�ప�� �భజన మ�� �� ప��ల�, ఆ� �క, ���క,
�ంస� ృ�క, �జ�య మ�� చట�పర�న �ప��� / సమస� �.

�ప�-II

ఆం�ధ�ప�� �క�  �ం�క మ�� �ంస� ృ�క చ��త

1. ఆం�ధ �ప�� �క�  ���క మ�� �ంస� ృ�క చ��త: ���క ల���
ఆం�ధ - చ��త మ�� సంస� ృ�� �� �ప�వం - �ర� -���తక కల� ��  - �
�త�హ��, � ఇ��క� - �ష� ఎక��� అం� ���య� కం�ష��  -
��త� ం, కళ మ�� ���కళ - ��� �ం��� , ���  ���� �
�ం�, ��� ���- స�జం, మతం, ��� �ష, ��త� ం, కళ మ��
ఆ�� �క� �.

2. 11 వ మ�� 16 వ శ��� ల మధ�  ఆం���� �  ��ం�న అ�క �ద� మ�� �న�  �జవం��

శ���� AD మధ�  �ం�క �ంస� ృ�క మ�� మతపర�న ప�����

11 వ -16 వ శ��� ల AD, ���క ��� ణం, �ల వ� వస�, మ�ళల ��.

��� �ష, ��త� ం, కళ, ఆ�� �క� � మ�� ��ం�ం� �క�  ���దల.

3. ���యన� ఆగమనం - ��జ�  �ం��� - కం�� ��ంద ఆం�ధ�ప�� - 1857
����� మ�� �� �ప�వం ఆం�ధ- ���� �� �� పన- ���క-�ంస� ృ�క
��� ��, జ��� ��� / �� ��� � � ��� ం�� - �షన��� ���
1885 �ం� 1947 వర� ఆం�ధ� ఉద� మం - �ష���� ��త - క�� ����-
�ం� జ��� మ�� ��� ��� ం�� . ��య�ద క�త� ం �క�  ���దల,
�ప�వ ��త� ం, �టక సమస�� మ�� మ�� �గ�� మ� ం.

�� 6

6

4. ఆం�ధ ఉద� మ �లం మ�� ���దల - ఆం�ధ మ�సభల ��త -
�ప�ఖ �య��- ఆం�ధ ��� ఏర� డ��� ����న సంఘటన� 1953. ��త
ఆం�ధ ఉద� మం� ��� మ�� �� � �ప�� . ��బ� ��� ం� ��త
మ�� �నపద & ��జన సంస� ృ�

5. ఆం�ధ�ప�� ��ష� ఏ�� �� ����న సంఘటన� - �����
మ�సభ - ����ల �నర� � వ��కరణ క�ష� మ�� �� ���� � -
�ం��� � ఒప� ందం - 1956 మధ�  �ఖ� �న ���క మ�� �ంస� ృ�క �ర� �క��
మ�� 2014.

ఇం�య� ���� ��ష�
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6. �రత ��� ంగం �క�  స� �వం - ��� ంగ అ�వృ�� - ���ం��రత ��� ంగం �క�  ల��� - ���ఖ� త - ఫండ�ంట� ��� , ��� ��
��ష� ��న ���� మ�� �� సంబంధం - ��థ�క ���,
�ల�ణ�న ల��� - ��ట� మ�� �డర�.

7. �రత �ప�త�  ��� ణం మ�� ��� - �సన, �ర� ��� హక మ��
�� యవ� వస�- �సనసభల ర��-���మర�, �క�ల�-ఎ� ��� ��-
�ర��ంట�, �� ��య�- �� ��య� ��� , �� ��య� �� ��జం.

8. సంఘం మ�� �సన స�� ల మధ�  �సన మ�� �ర� ��� హక అ���ల పం��
��ష��� సంఘం మధ�  �సన, అ�� ������ మ�� ఆ� �క సంబం��
మ�� �����- అ���� మ�� ��� ంగ సంస�ల �క�  ���- UPSC,
��ష� ప��� స�� � క�ష�, �� అం� ����  క�ష�.

9. �ం�ద - ��ష� సంబం�� - సంస� రణ� అవసరం - �జ� �� � క��, స�� ��
క�ష�, ఎంఎం పం� క�ష� - ఏ�కృత మ�� �డర� ల���
�రత ��� ంగం.

10. ��� ంగ సవరణ �ప��య - �ంట��ష� Vs ��ల��ష� -
క�� �� ��ల�� ం� ������ - �ల� ం�� �హ�, అ�� �హ�
క��� 73 rdమ�� 74వ��� ంగ సవరణ చట�ం మ�� ��
అమ�.

11. ఇం�య� ���క� ����- �షన�, �జన�-వ� ���, �-���, మ��-���
�స���  - ��ం�య�దం మ�� ఉప-��ం�య�దం-��  ����  �సం ��ం� - ��
కృష� క�� - �షన� ఇం���ష� - ఇం�య� ���� ���ం��.

12. �రత�శం� సం�మ ����-��� �� ���, ��� మ�� ��ల �ర� ���ం��
�����, ఎ�� , ఎ���, ��కబ�న తరగ�ల �జ�� ష��- ��రణ
SC � మ�� STS అ����� �� �- �షన� అం� ��� ఎ�� , ఎ���, �� �
క�ష��, మ�ళల క�ష�, �షన� అం� ��� �����
క�ష�� - �నవ హ�� ల సంఘం - ఆ� �ఐ - ��� � మ�� �� ఆ��.

�� 7

7

�ప�-III

�ప��క మ�� ఆ��క వ� వస�

1. �రత ఆ��క వ� వస� మ�� �ప��త ���
���క-ఆ� �క - ల�� � మ�� �ధన� - �త� ఆ� �క సంస� రణ� 1991.
ఎ�న� �క�  �యం�తణ - �యం�తణ సంస�ల సృ��- NITI Aayog- �
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ఆప��� �డర�జం మ�� ఆ� �క వన�ల ��ం��కరణ - �క�వడం
సమ�గ అ�వృ�� మ�� ��ర�న అ�వృ��: �ర��, ప���� మ��
ప��� �ల�.

2. ఇం�య� ఎక��� �ల��

వ� వ�య ���� - �రత�శ ���� వ� వ�యం �క�  సహ�రం - �ష��
వ� వ�యం, ఉత� ��, ��� �ం� మ�� వ� వ�య పం��.

�����క ���� - �రత�శం� �����క అ�వృ�� �క�  �ప�న ల��� - రంగం
���  - ఉ��� ���� మ�� �ప�త�  రం���  ��త�,
ఉ�� దకత - అ�వృ��� IT ప��శమల ��త.

3. వన�� మ�� అ�వృ��
వన�ల ర�� - ��క �లధనం మ�� ����  �జ�� - జ��-ప��ణం,
���  మ�� ���దల-�ర��; వ��  ���  �క�  ఆ�� �షన� ������ ష� -
�నవ ప��మ ��క అ�వృ�� �క�  �లత.
జ�� ���ం�.

4. మ�, �� ం�ం� మ�� ప��� ����

ఆ�� ఐ �క�  �దవ�  ��నం - �దవ�  ��నం - ల�� � - ఆ� �క అస�నత మ��
���� ����  - ��  ��� ��� �ల�. �ప��త �� అస�నత�;
ఎ��ఐ.

�ద�� ల� ణం, �� �ర�� మ�� ��రణ�;
బ��� - ప�� � మ�� ప�� -�� ఆ�యం.���  అం� స�� � ���  (�ఎ��)

��య ఆ�యం

��య ఆ�యం మ�� �వన� - �� ల ��య ఉత� �� - �కర ��య
ఉత� ��, తలస� ఆ�యం.

6. ఆం�ధ�ప�� �క�  ఆ��క ����:
ఆం�ధ�ప�� �ప�త�  ���క సం�మ �ర� �క��.
ఆం�ధ�ప���  జ�� �క�  ���  - ���ణ - పట�ణ, ���  �ష� ��,
వయ� పం��.

7. ఆం�ధ �ప�� వ� వ�య మ�� �����క వృ��

ఆం�ధ�ప���  ఆ�యం మ�� ఉ��� వ� వ�యం �క�  సహ�రం.
ఆం�ధ�ప���  � సంస� రణ� - పంట పంట - ఇ��ష� �ల�
ఆం�ధ�ప�� - వ� వ�య ఆ� �క వన�� - �ంస� ృ�క ���� -
ఆం�ధ�ప���  �ప� పం�� వ� వస�.

ఆం�ధ �ప���  �����క అ�వృ�� - ���దల మ�� ��� ణం
ప��శమ� - ప��శమల� ���� హ�� - ఆం�ధ� �����క ����� మ�� ���
��ష��ప�త� ం - �����క అ�వృ��� �ట���  - ��� � ������

�� 8

8

8. ఆం�ధ �ప�� వన�ల అ�వృ��
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ఆం�ధ �ప�� బ��� వన�� మ�� ప���� - ప����ల ���
AP �భజన చట�ం �క�  - �ం�ద స�యం మ�� సంఘర �ణ సమస� � - �ప� �ణం మ��
బయ� స�యం ������.

ఆం�ధ�ప�� ��ష� �� ల ���త� �� - �ర��  ���  ���
��� �����.


