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పపప సబ్జె ప్రశ మారశ వ్వవ (నిమశ)

పపప – I
జనరల సెటడ మరి జనరల ఎబి

ట
150 150 150

పపప – II

చరి, పిట మరి సొట

I.తెంంగ సమమా సంసర్కా చ

రి, తెంంగ రా ఏర్ప.

II. భరర రా్ంయం, రజజకశ

III. సమమా నరరగం, సమస్శ,

పా వధధశ

150 150 150

పపప -III

ఎకనన అండ డవెల మంం

I.ఇండియ ఎకనన: సమస్శ మర

ి సవ ళా.

II. తెంంగ ఆర్ా వ్వస,్ అభవ్ృద

III. అభవ్ృద, మా్ సమస్శ

150 150 150
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పపప-1: జనరల సెటడ మరి జనరల ఎబిట

1. ారంం అఫపర – రజనల, నేనల అండ ఇంటరరేనల.

2. అంరర్జి సంబంధశ, సంఘటనశ.

3. జనరల ొయర; ొయర అండ టకరెనా భరరత్ం సవంిన వజకశ.

4. పర్వరగ సమస్శ; వపపత నరర్గ- నవరగ మరి ఉప్మన వ్యశ.

5. తెంంగ రా పపంచ భౌగా, భరర భౌగా, భౌగా శాం.

6. భరరత్ చరి మరి సంసర్కా వరసరరం.

7. తెంంగ సమజం, సంసర్క, వరసరరం, ాళశ, సార్ం.

8. తెంంగ రా వధధశ.

9. సమమా మనయహంప, ్జరె సమస్శ మరి సమరగర వధధశ.

10.తరరా రరరం; వ ళిేలరరా సమర్్ం మరి డే ఇంటప ప్ేయ.

11. బేస ఇంగళల. (8వ రరయక రరయక)

పపప-2: చరి, పిట మరి సొట

I.తెంంగ సమమా సంసర్కా చరి, తెంంగ రా ఏర్ప.

1. శరవ్ాశ, ఇకరజశ, విషజండాశ, ిృౌండ మరి విెవల చాజ్శ మరి వర సంసర్కత

తో్ప; సమమా వ్వస్; మరపరమన పరే్పశ; ప్నకెంా బౌదం మరి జనమరం తెంంగ; భే మరి

సార్ం, ాళ మరి వాత్ె్ం యార ఎదుౌె.

2. కాజి రజ్ స్పన, సమమా సంసర్కా అభవ్ృదత వర ా్ష.ాళశ, వాత్ె్ం మరి ెిర ాళశ – కాజిె

తంౌ తశు భే మరి సార్ం యార ఎదుౌె. రచచంల, తేరచంల ేెమశ, సమమా, మర పరే్పశ;

తశు వర ఎదుౌె భే, సార్ం, కాజిెజ వ్కరాంం పజె నరసన: సమార – సరార కాుుప;

సమమా-జపత మాె సంసర్కా స్కరం – భే, సార్ం, ాళ, వాత్ె్ం, పండయశ, న్ర్ం, మరి

సంగరం. కంంమం ాె్ప ఆవరరవం.

3. అసఫ్ా రజవం్ం; నాం-బ్ల సంబంధశ: సార్ం్ సంసరరగశ మరి దన పభవం; సమమా –

సంసర్కా- నాంె తంౌ మర పరే్పశ: వద్ సంసరరగశ, ఉసరనక వ్రవద్ెిం స్పన మరి ఉనరర వౌ్;

ఉపవ పాుౌె మరి మధ్ రరయపె పాుౌె.

4. తెంంలాసమమా సంసర్కా, రజజి ాయ్క: ఆర్ సమా-ఆంధ మయసస పి; ఆంధ సరసరర పరేష,

సార్, గంరెి ఉౌ్మశ, ఆృ- ాంం ఉౌ్మం, ఆంధ మాి సస మరి మాి ఉౌ్మం యార ఎదుౌె;
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గరజన కాుుపళ, రంన ౌండ మరి జమరం భీ, తెంంగ రతంయ సిధ ంరటం; కరలశ మరి

పర్వసధశ.

5. హౌరుా రమషనర భరర యనియ ం వినం చే ఆంధపతప ఏర్ప. జం్టరయ ఒప్ంౌం; ిిర ఉౌ్మం

1952-56; రకగె ఉ ళెంఘన – పంజి అసమపె్రశ – నతర చప్లం తెంంగ ురతంప; ప్్ా తెంంగ రాం

చసం ఆందళన 1969-70 – పజె నరసన పాుౌె వవకజ వ్కరాంం, తెంంగ రా ఏర్ప ృ్ం ఉౌ్మశ

1971-2014.

II. భరర రా్ంయం, రజజకె అవాానం

1. భరర రా్ంయం యార పరలమం – పా్క మరి ిు్మన ెకలశ – ఉందదరం.

2. ప్మా ్జరశ – రా వధనం యార నరర్ా సూశ – ప్మా విశ.

3. భరజి ఫలరిజం యార వెకగ ెకలశ – శసన మరి పరపెధ అవకరె పంపి యనియ మరి

రమషె మధ్.

4. కంం, రా ప్తరశ – రాపక – పధనమంన, మంన మంలి; యవరరప, ిు్మంన మరి మంన మంలి –

అవకరశ మరి విశ.

5. 73వ, 74వ సవరగెజ ప్్ా సచనత గనగ, పటెగ పెన.

6. ఎనరాె వ్వస్: సరచేిరమన మరి నమ్్ామన ఎనరాశ, దు్్వరతనశ; ఎనరాె సంఘం; ఎనరాె సంసరరగశ

మరి రజజి పరెశ.

7. భరరత్ంా ధ్ి వ్వస్ – ధ్ి కకరెర.

8. ఎ) షె్లయ జాశ, షె్లయ తయశ, ేాాబడన రరయపశ, మాళెజ ప్్ా నబంధనశ మరి మధరటశ.బ) ఎయ

ఫపర మంం కరజ సంకమ ింూంయం – షె్లయ జాె ాజి ామేయ, ాజి షె్లయ తయె ామేయ మరి

ేాాబడన రరయపె ాజి ామేయ.

9. భరర రా్ంయం: కరత సవ ళా.

III. సమమా నరరగం, సమస్శ, పా వధధశ.

1. భరజి సమమా నరరగం:భరజి సమజంాన ిు్ ెకలశ: జెం, జపంబం, వవ్ం, బంిరరం, మరం, తయ,

మాళశ,మధ్రరయక – తెంంగ సొట సమమా సంసర్కా ెకలశ.

2. సమమా సమస్శ: అసమనర మరి మనయహంప: జెరరరం, మరరరరం, పంజిర, మాళెల ాంస, పెళశ

లబప,హ్మయట్తం్, డిబిట మరి వ్దదప్.

3. సమమా ఉౌ్మశ: రప ఉౌ్మశ, గరజన ఉౌ్మశ, ేాాబడన రరయక ఉౌ్మశ, ౌగర ఉౌ్మశ, పర్వరగ

ఉౌ్మశ, మాి ఉౌ్మశ, పంజి సరింపకపకత ఉౌ్మశ, మనవ ్జరశ ాౌిాశ.



TSPSC గప-3 2022 పరక వధనం – www.telugueducation.in

www.telugueducation.in Page 4

4. తెంంగ నరరేె సమమా సమస్శ: ే్ె, జగన, తవదే వ్వస,్ ుె కరరజశ, ుిా, ఫళలేడ, వెస, రప మరి

నర కరరజశ ుధ.

5. సమమా వధధశ, సంకమ కర్్మశ: ఎడ ేశ, ఎడ ్శ, ఒబే, మాళశ, మధరటశ, లబప, వాాంుశ

మరి పెళె కరజ ధ్వారగ వధధశ; సంకమం కర్్మశ: ఉపవ, పౌరా నిరెన కర్్మశ; గనగ

మరి పటెగ, మాళశ మరి పెళశ సంకమం, గరజన సంకమం.

పపప-3: ఎకనన అండ డవెల మంం

I. ఇండియ ఎకనన: సమస్శ మరి సవ ళా.

1. ఎదుౌె మరి అభవ్ృద : ఎదుౌె మరి అభవ్ృద భవనశ -మధ్ సంబంధం ఎదుౌె మరి అభవ్ృద

2. ఆర్ా వ్ృద చర్శ: ాజి ఆదిం- నరరచనం, భవనశ మరి కెరె ప దౌపశ ాజి ఆదిం;

ధమమిమరి నజమన ఆదిం.

3. పౌరాం మరి నాద్యం : పౌరాం భవనశ – ఆది ఆధరర పౌరాం మరి ఆదారర ఆధరర పౌరాం ;

పౌరకనర కెవలం; నాద్యం- నరరచనం, నాద్యరకశ

4. భరర ఆర్ా వ్వస్ా పలగా : ెక్శ, పధన్రశ, వ్యశ, మరి ఐతళళ వజకశపళయ శ – 12వ ఎఫ వప;

సమరగర వ్ృద – నక ఆయ్.

II. తెంంగ ఆర్ా వ్వస్, అభవ్ృద.

1. అవస తా ఆంధా తెంంగ ఆర్ా వ్వస్ . పతప (1956-2014)- లమ (నా (బచవష ామట), ఆర్ా (ెిష, భరరవ,

వంం ామటశ) మరి ఉపవ (జ భరష ామట, గరరాయ ామట) మరి అంలప డవెల మంం.

2. తెంంగాభ సంసరరగశ : మధ్వాతె రదర: జనందర, ాగరరర, ఇధమరర; కశ సంసరరగశ ; ా్ండ సిం్;

షె్లయ పంతాళ భ పరాారగ

3. వ్వసిం మరి అాబంధ రంంశ: మఎడ డపా వ్వసిం మరి అాబంధ రంంె వే; పంపి

భామతెా; వ్వసింల ఆధరపలటం; న్పాౌె- న్పాౌె వనాశ; పడ భమ సమస్శ వ్వసిం;

వ్వసి పరపక.

4. పరిమశ మరి సవ రంంశ: పరరమా అభవ్ృద; పరిమ రంయం యార నరరగం మరి ఎదుౌె-సకక,

ినర మరి మధ్రరయ పరిమె (MMMA) రంయం; పరరమామిా సదపకశ; పరరమా వధనం

తెంంగ; సరరడ ికెప యార నరరగం మరి ఎదుౌె.
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III. అభవ్ృద, మా్ సమస్శ.

2. అభవ్ృద డనమసర: భరరత్ంా పంజి అసమనరశ – సమమా అసమనరశ – జెం, ాక(తయ), ింయం

మరి మరం; వెస; పటెిారగ.

3. అభవ్ృద మరి స్నాం్ం: భ సారగ వధనం; పనరవసం మరి పనరవసం.

4. ఆర్ా సంసరరగశ: వ్ృద, పౌరాం మరి అసమనరశ – సమమా అభవ్ృద (వౌ్ మరి ఆలయ్ం); సమమా

పరవరతన; సమమా సంర.

5. ాే్ర అభవ్ృద: భవన మరి కెర; ాే్ర అభవ్ృద ెక్శ.

గల సెట మటరిలర త పప ఫ ఆయ లయ టాెె చసం మన ేబబరప ా వమం చిండ

Website :www.telugueducation.in
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