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�ప�- I (����న�)

��రణ అధ� య��

��� � : 120 సంఖ� ల �పశ� �: 120 సమయం: 120 ����

(ఎ) చ��త & సంస� ృ�

1. ఇండ� �య ����ష�: �చ�� , ���, సంఘ�, �ంస� ృ�క చ��త, కళ మ��
మతం. �ద వయ�� - మ�జప��, మ��- �నమతం మ�� �ద�మతం.

మఘ��, �ర� , �రత���� ��� దండ��త� మ�� �� �ప�వం, �
Kushans. సం�నం వయ�, స�� �, �ప� ���జ� ం -
�� ప��లన- ���క, మతపర�న మ�� ఆ� �క ప�����-కళ,
ఆ�� �క� �, �ట�చ�, ���  అం� ��� ల�.

2. � క�� � అం� ��� కం���� ష�� , �� ఇం�య� ����� - � ���
���� �, ఈత��  ���� �, ���� ���, క�� � ����,
���, ��సల�, యడ��, �క��� మ�� ����.

3. ��� ��� ��, �జయనగ� ���జ� ం మ�� �ఘ� ���జ� ం, భ� �
ఉద� మం మ�� ��జం - ప��లన, ఆ� �క వ� వస�, స�జం, మతం,
��త� ం, ఆ� ��  మ�� ఆ�� �క� �.

4. �రత�శం� ���య� ���ం� కం���- �� ఆ�పత� ం �సం ����న� �
�ం��, �ం�, మ���, ���, ఆం�ధ మ�� ��ంల� �ప�� క �చన,
గవర� � జనర��  మ�� ����� .

5. 1857 �క�  �� తం�ర�  �రత �ద�ం - �లం, �పకృ�, �ర��, ప����
మ�� సంబం�త ��ష�ం, మతపర�న మ�� సంబం�ం� �ప�� క �చనల�
�రత�శం� 19 వ శ�బ�ం� మ�� �రత�శం�� సంబం�త ��ష�ం�
���క సంస� రణ ఉద� ����డ� ��� ం�, �వ�� షన��  ఇ� ఇం�� అం� అ���.

6. మ���  �ం�, అత� ఆ�చన�, ���� మ�� తత� ��స�ం. �ఖ� �న
స�� �గ��, స�� � ప�� ��త, ��� చం�ద�� ��డ��
ఉద� మం మ�� �� తం�తం స�క� త త��త.

�క �� �.ఆ�.అం�ద� �, అత� ��తం మ�� �ర��  ��న కృ�
��� ంగం, �� తం�ర� ం త�� త �రత�శం - ����ల �నర� � వ��కరణ
�రత�శం.
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(B) అ�బంధం, ధర� ం, ���క �� యం మ�� అంత���య సంబం��.

1. �రత ��� ంగం: ప��మం, ల���, ���ఖ� త, ��థ�క హ�� �,
��ధ�క ���, ��ష� �ల� �క�  ��� �� ���� ప�� , సవరణ�,
�ఖ� �న �య�� మ�� ��థ�క ��� ణం.

2. ��య� మ�� ���� , �ర��ం� మ�� ��ష�ం �క�  ��� మ�� �ధ� త�
�సన��: ��� ణం, ప�, అ��రం మ�� అ����. సమస� � మ�� స���
�డర� �స�క� ��  సంబం�ం�న�: పవ� ఆ� ��ల� అం� ��ం�ం��  � �క�
���� మ�� స��� .

3. ��� ంగ అ����: అ����, ��� మ�� �ధ� త� -
పం�య� �� - ప��� �ల� అం� గవ�� �� .

4. ప��లన� �ప�వం, ����కరణ మ�� ��బ��ష� �ప�వం -
చట�పర�న, �కమబ��కరణ మ�� �� �-�� ��య� సంస��.

5. హ�� ల �ష�� (�నవ హ�� �, మ�� హ�� �, SC / ST హ�� �, �ల�ల హ�� �)
6. �రత ���ంగ ��నం - ఇంట�� షన� ��ష��  - �ఖ� �న సంస��,

సంస�� మ�� �ర, �� ��� ణం మ�� ఆ�శం - �ఖ� �న ���� మ��
�ం�ద మ�� ��ష� �ప��� ల �ర� �క��.

(�) INDIAN AND ANDHRA PRADESH ఎ�న� అం� �� �ం�

1. అ�వృ�� �ం��న�  ఆ� �క వ� వస�� �ర�య ఆ��క వ� వస� �క�  ��ధ�క ల��� - ఆ� �కం
�� తం�ర� ం ల�� � మ�� �ప��� �జ�� �ం� అ�వృ�� -
NITI అ�� మ�� ఆ� �క అ�వృ��� �� ��నం - ���దల మ�� పం��
�� యం - ఎక��� �వల�� ం� �� మ� �వల�� ం� ఇం���  - ఇ� ఇం�� �� ం�
�పపంచ - ప�� వరణ �ణత మ�� స���  - స�ౖ�న�� �వల�� ం� -
ఎ�� ��� ంట� �ల�

2. ��య ఆ�యం మ�� �� ��� మ�� ��� -ఇం�� ��య ��� -
జ�� సమస� � - �ద�కం మ�� అస�నత� - వృ��పర�న ��� ణం మ��
���� గ - ఉ�� మ�� �ద�క ��� లన ��ధ పథ�� -
�����వృ�� మ�� పట�ణ అ�వృ�� �ష��

3. �ర�య వ� వ�యం - ����దల మ�� �� - వ� వ�యం �క�  ఇ�� �� - వ� వ�యం
�� హం మ�� వ� వ�య ��నం - వ� వ�య సం�భం మ�� � సంస� రణ� - వ� వ�యం
���� - క�స మద�� ధర� -�����ష� మ�� �� ��� �� - ఇం�య�
ప��శమ - �����క ��నం - �� ఇ� ఇం�� - �� � � అ� అం� �� ం�-అ� ����ం -
��� మ�� ఇండ���య� ����� - ఎన� � అం� పవ� �ల� - ఎక��� ���� �  -
�బర�� ��, ����కరణ మ�� ��బ��ష� - ఇంట�� షన� ��� అం� �ల��
���ం�� - �రత�శం మ�� WTO

4. ఆ��క సంస�� - ఆ�� ఐ మ�� �దవ�  ��న - �� ం�ం� మ�� ఆ� �క రంగం
సంస� రణ� - ��జ�  �� ం�� మ�� NPA � - ����య� ��� ��  -ఇ�� ����� - �� �
ఎ�� � ం�� మ�� �� - ఇం�య� ���  �స�ం మ�� ఇ�వ� ��� � - GST మ�� ��
��జ� ం మ�� ప��శమ� �ప�వం - �ం�దం, ����� ఆ� �క సంబం�� - ఆ� �క
క�ష�� - వన�� మ�� పం�� పం��వడం - ప��� ఋణం మ�� ప���
వ� యం - �దవ�  ��నం మ�� బ���

I) ఆం�ధ�ప�� ఆ��క వ� వస� �క�  ల��� / ��థ�క ల���
2014 � �భజన - సహజ వన�ల ఎం��ం��  �భజన �క�  �ప�వం
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మ�� ��ష� ఆ�యం - న� జ�ల పం�� మ�� ����దల� �� �ప�వం -ప��శమ మ�� ���� �� �త� స���  - అ�వృ�� �య��� �త� �ర� �క��
అవ�� పన -శ� � మ�� ర��-స��ర �ం��కత మ�� ఇ-�లన -
వ� వ�యం, ప��శమ, ���క రం�ల� అ�వృ���, �ర� �క�ల� సంబం�ం�న ����
రంగం - పట��కరణ మ�� �� � � నగ�� - ��ణ�  అ�వృ�� మ�� ఉ�� -
���క సం�మ �ర� �క��

�� 4

ii) AP �నర� � వ��కరణ చట�ం, 2014 - �భజన �ం� ఉత� న� మ��  ఆ� �క సమస� � -
�త� �జ��� ��� �ంచ��� �ం�ద �ప�త� ం స�యం, నష�ం �సం ప��రం
�బ�, ��కబ�న ��� ల అ�వృ�� - ��� ���  వం� �ష��
��, కడప ఉ��  క�� �రం, ���జపట� ం ����శయం, ఎ��� � � ���� మ�� �����క
����� �ద�న�, - �� ష� ��ట� అం� �� ష� అ�����  - ��దం -
�ప�త� ం �క�  �� ం� మ�� �లత

(D) ���గ�

1. జనర� ���కం : �ర వ� వస�� ��, �� �క�  కద�క, ��� ��

సమయం, �జ�, �� అంతర �త ��� ణం, �ప�న ���� మ�� ��
ల���. ��వరణం-��� ణం మ�� ��� , అం�� మ�� �ర��
��ష����, ��మర� మ�� ���, ��వరణ ఆటం��, ��వరణ ��� .
స����: ��రక, ర�య�క మ�� �వసంబంధ�న ల���, �����క�
����య��, ��� మ�� �ం��ంట� వన��.

��క: �పపంచ, �రత�శం మ�� సంబం�త ��ష�ం: �ప�న ��క ����,
�కం��, �ండచ�య�, సహజ ��దల, ��వరణ ��� � మ�� ��ం��,
వ���లం, �పకృ� వృ��, ��� � మ�� అభ�ర�� �, �జ� �ల ర��, ���
మ�� ఖ���.

3. ���క: �పపంచ, �రత�శం మ�� సంబం�త ��ష�ం: పం��, �ం�దత, ���దల, ���
�ష� ��,అ��స� త, వృ��పర�న ��� ణం, SC మ�� ST జ��, ���ణ-అర� �

���, ��, ��జన, మతపర�న మ�� �� స���, పట��కరణ, వలస�
మ�� �����ట� ��ం��.

4. ఎక���: �పపంచ, �రత�శం మ�� సంబం�త ��ష�ం: ఆ� �క వ� వస� �క�  �ప�న ����,
వ� వ�యం, ప��శమ� మ�� �వ�, �� �ప�న ల���. ��� ఇండ���� -ఆ��,
ఖ�జ, అడ�, ఇంధనం మ�� �న�య ఆ��త ప��శమ�, ర�� మ�� ��జ� ం, సర�
మ�� సమస� �.
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PAPER -II - GENERAL APTITUDE

��� � : 120 సంఖ� ల �పశ� �: 120 సమయం: 120 ����

A. జనర� �ంట� మ�� �క��క� ఆ���
1. ��క� �జ�ం� అం� ఎన��క� ఎ���.
2. నంబ� ���, ��ం� - ���ం�.
3. సంబం�ల� సంబం�ం�న సమస� �.
4. ఆ��� మ�� �� ఉప ����, �� ����తం.
గ����, �� �ండ� మ�� వయ� ఆ�రం� సమస� �.
6. సంఖ�  వ� వస� మ�� ��� �� � �క�  ఆర ��.
7. �ష� ��, �ష� �� మ�� ��ధ� ం.
8. �ం�ద �ర�ల� - సగ�, మధ� స�, �� - బ��న�  సగ�� స�.
9. పవ� అం� ఎ�� � �ం�, �� � �, �� � � ��, �� � ��, HCF మ�� LCM
10.�ంప�ం�, �ం�� అం� �ం�ం� ఇం����, �భం మ�� నష��.
11.�� అం� వ�� , �� అం� ����� , �� � అం� ����� .
12.ఏ�� మ�� �ం�� �� ��య ఆ���, ��� � మ�� ప���

�ళ�, ��, ��ండ�, �� ��  మ�� �� ����  �క�  ఉప�తల �ప�శం.
13.��� , �వత� మ�� ��రణ �� ��య సంఖ� � - ల���

��మ మ�� స�ంతర �ఖ�, ����ల ల���, చ��� జం,
�ర �చ�ర�సం, స�ంతర చ��� జం మ�� �ంబ�.

14. �జగ�తం� ప�చయం - BODMAS, అదృష� ��� ల సర�కరణ.
�� �వరణ, �� �� �షణ, �� సమర�త, మ�� �వన�

సం�వ� త.
���� గ ఇం����� : ���� �� �గ�ంచడం మ�� �� ��ంచడం, �లత�

���� గ ��, ���� ��, తద��ణం� మ�� ��ంచగ�� � ��ట
ఒ���.

17. �ష� ఇంట���� , ఇంటర� ర� న� �� �� , ��ష� ��ం�, ���క� �ం�,
సమస�  ప��� రం మ�� వ� � �త� ం �క�  అంచ�.
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(�) ���  అం� ��� ల�

18. ���  అం� ��� ల�: �చ� అం� �� � ఆ� ���  & ��� ల�; ఔ�త� ం
���  & ��� ల� �� వర� �� వర� ��తం; �షన� �ల� ఆ� ��� ,
�ం��కత మ�� ఇ�� �ష�; �రత�శం � సంస�� మ�� సంస� �ప�రం
��� , ��� ల� మ�� ఇ�� �ష�, �� �ర� క��� మ�� స�కలనం
సహ�రం; �ప�ఖ �ర�య ��స��త�ల సహ�రం.

19. ఇన� �� ష� అం� క�� ��ష� ��� ల� (ICT): ICT �క�  �పకృ� మ�� ప��;
���� ��తం� ICT; ICT మ�� ఇండ���; ICT మ�� గవ�� ��  - ��ధ
�ప�త�  పథ�� ఐ.�.�, ఇ-గవ�� ��  �ర� �క�ల ఉప�గం మ��
�వ�; Netiquettes; �బ� ��� �� ఆం�ళన� - �షన� �బ� ���
��నం.

20. ��� ల� ఇ� �� � & ���� : ఎవ�� ష� ఆ� ఇం�య� �� � �����;
�రత అంత�� ప��ధ� సంస� (ఇ��) - ఇ� �ర� క��� మ��
�జ��; ��ధ ఉప�గహ �ర� �క�� - �సం ఉప�గ��
��క�� ��ష�, �ర�య ��ం�య �ర�ద�� � ఉప�గహ వ� వస� (IRNSS),
ఇం�య� ��� ��� ం� (IRS) ఉప�గ��; ర�ణ, ఎ�� � �� �సం ఉప�గ��
���  �ప�జ�ల �సం ఉప�గ��; ర�ణ ప��ధన మ�� అ�వృ��
సంస� (DRDO) - దృ��, �ష� మ�� �ర� క���.

21. ఎన� � ��� �� ం� అం� ఎ����� : �రత�శం �క�  �ప��త శ� � అవస�� మ�� ��;
ఇం�� ఎన� � ���� � అం� ��ం��� , ఎన� � �ల� ఆ� ఇం�� గవర� �ం�
���� మ�� �ర� �క��. �ర, �� మ�� �� శ� �

22. ఎ�� ��� ంట� ��� : ప�� వర��� సంబం�ం�న సమస� � మ�� ఆం�ళన�; ��
ప�� వరణ ప�ర�ణ� చట�పర�న అం��, ���� మ�� ఒప� ం��
��య మ�� అంత���య ���; �వ��ధ� ం- �� ���ఖ� త మ��
ఆం�ళన�; � ౖ ��� �ం�, ఇంట�� షన� ఇ������  (����, ������ ) మ��
�రత�శం �క�  �బద�త; ���� అం� ��ౖ��� - ���� �ఫ� ���� మ��
�రత�శం� ��ౖ��� కన��� ష�; ప�� వరణ �ప���, ��ష� ం, �ర� �
ఉ�� రం, ��బ� ��� ం�. ప�� వరణ ��� � ��య ��� చరణ �ప��క�
�ప��  �ర� హణ. బ���� ల� మ�� ����� ల�; �చ�, �� �
మ�� అ���ష�, ��క, ���క, మ�� చట�పర�న సమస� �, �ప�త�  ����.
జ��  ఇంజ��ం�; ��� సంబం�ం�న సమస� � మ�� �నవ ��తం� �� �ప�వం.
ఆ�గ� ం & ప�� వరణం.

C. ��ం�య, ��య మ�� అంత���య �క�  �ప��త �ర� �క��
���ఖ� త.
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