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S.I. ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఉద్య ోగనామ సంవత్సరంలో వెలువడిన మరో నోటఫ
ి రకష
ే న్ S.I. నోటఫ
ి రకష
ే న్. ఎస్సస ఉద్య ోగలలకు
2016 ఫరబ్వ
ి రి 2న ప్లిరంభమన
ై అప్రా కేషనా పికియ
ర
2016 మారిి 3న ముగుస్తంద్ి. తాజా నోటఫ
ి రకష
ే న్ పికలరం.. ఎస్సస
నియామకం కోసం జరిగే ఫరజికల్ టెసు ్లో 5 కర.మీ పరుగు పంద్ంన్ తొలగించారు. అటు రలత్ పరీక్షలో తలంగలణ
అంశలలు, స్క
స లలజీ టెసు ్న్ అదనంగల చేరలిరు. S.I. ఉద్య ోగం కోసం ప్ో టీపడుత్ునన అభోరుులు ఈ కరంద్ి దశలన్
ద్ాటగలిగితే వలరి కల త్పపక నేరవేరుత్ుంద్ి.
మొదటి దశ- ప్రిలిమినరీ టెస్ట
-ఏప్రల్
ి 17న రలత్ పరీక్ష. మారుులు 200. ఆరుమటిక్ 100, జనరల్ సు డస్
ీ 100. - పరీక్షా సమయం 3 గంటలు.
రెండో దశ- ఫరజిక్ల్ మెజర్మెెంట్ టెస్ట
-పురుష అభోరుులు ఎత్ు
త 167.6 స్ం.మీ. ఛాతీ 80 స్ం.మీ. - మహిళా అభోరుులు ఎత్ు
త 152.5 స్ం.మీ.
-పురుష అభోరుులకు విభాగం-Iలో 800 మీ. పరుగు. - విభాగం-IIలో 100 మీ పరుగు, లాంగ్ జంప్, హై జంప్,
షలటపుట.
-మహిళా అభోరుులకు విభాగం-Iలో 100 మీ. పరుగు. - విభాగం-IIలో లాంగ్ జంప్, షలటపుట.
మూడో దశ - మెయిన టెస్ట
-నాలుగు ప్ేపరుా. - ప్ేపర్-I ఆరు మటిక్ అండ్ రీజనింగ్, 200 మారుులు, పరీక్షా సమయం 3 గంటలు.
-ప్ేపర్-II జనరల్ సు డీస్, 200 మారుులు, పరీక్షా సమయం 3 గంటలు.
-ప్ేపర్-III జనరల్ ఇంగిాష్, 100 మారుులు, పరీక్షా సమయం 3 గంటలు.
-ప్ేపర్-IV తలుగు, 100 మారుులు, పరీక్షా సమయం 3 గంటలు.
-మొత్త ం 200 మారుులు, పరీక్షా సమయం 3 గంటలు.
-గమనిక
1. ప్ేపర్-I, ప్ేపర్-II ఆబ్జెకువ్
ర పదధ తిలో ఉంటాయి.
2. ప్ేపర్-III, ప్ేపర్-IV డిసరరిప్ు వ్
ర పదధ తిలో ఉంటాయి.
3. ప్ేపర్-I, ప్ేపర్-II లో వచేి మారుులన్ మాత్ిమే అంతిమంగల పరిగణలోకర తీస్కుంటారు.
4. ప్ేపర్-III, ప్ేపర్-IVలో కేవలం అరహత్ సలధిసేత సరిప్ో త్ుంద్ి.
మెయిన టెస్ట స్రలబస్ విశ్లేషణ
మయిన్ టెస్టలో మొత్త ం 4 ప్ేపరుాంటాయి. మొదటి రండు ప్ేపరా లో అరు మటిక్, రీజనింగ్, జనరల్ సు డీస్ (జనరల్

నాలెడ్ె, భారత్ద్ేశ చరిత్,ి జాగిఫ,ీ రలజాోంగం, ఆరిుక వోవసు లు, తలంగలణ ఉదోమం, ఆవిరలావం (1948-2014))
అంశలల న్ంచి 400 మారుులకు పిశనలు వసలతయి. ఈ పిశనలన్నన అబ్జెకువ్
ర త్రహాలో ఉంటాయి. ఈ రండు ప్ేపరా లో
వచేి మొత్త ం మారుులనే అంతిమంగల ఉద్య ోగ నియామకం కోసం పరిగణలోకర తీస్కుంటారు.
మూడయ ప్ేపర్ జనరల్ ఇంగిాష్. ఈ ప్ేపరా లో వలోసరూప పిశనలకు సమాధానాలు రలయాలి. మొత్త ం 100 మారుుల
పరీక్షన్ 3 గంటలోా పూరితచయ
ే ాలి. ఈ ప్ేపర్ ద్ాారల ఇంగిాష్ భాషలో అభోరిుకగ
ర ల పరిజా ానానిన పరీక్షిసత లరు. లెటర్ రట
ై ింగ్,
ఎసేస రైటింగ్, ప్రిసస్
్స రైటింగ్, అన్వలదం, రిప్ో ర్ు రట
ై ింగ్ మొదలెసన అంశలలప్్స పిశనలు వసలతయి. ఈ ప్ేపరోా మంచి
మారుులు సలధించాలంటే గలిమర్ప్్స పటుుసలధించి, పరీక్షలో రలన్నన ప్్స అంశలల వలరీగల బ్ాగల ప్లికటుస్ చేయాలి. ఇద్ి
కేవలం అరహత్ పరీక్ష మాత్ిమే.
ూ . ఈ ప్ేపర్ కూడా కేవలం కలాలిఫయింగ్ ప్ేపర్ మాత్ిమే. అరహత్ మారుులు సలధిసేత
నాలుగో పప్ేర్ తెలుగు/ఉర్ద
సరిప్ో త్ుంద్ి. ఈ ప్ేపరోా అభోరిుకర తలుగు లేద్ా ఉరూ
ూ భాషప్్స ఎంత్వరకు గిిప్ ఉందనే అంశలనిన పరీక్షిసత లరు. మూడయ
ప్ేపరోా మాద్ిరిగలనే లెటర్ రైటింగ్, ప్రిసస్
్స రైటింగ్, ఎసేస రట
ై ింగ్, అన్వలదం మొదలెసన అంశలలప్్స పిశనలు వసలతయి.3, 4
ప్ేపరుా కేవలం అరహత్ పరీక్షలెసనపపటికట వలటికర కూడా త్గినంత్ ప్లిధానోత్నిచిి ప్రప్
ి ేరవడం మంచిద్ి. తలుగు మీడియం
విద్ాోరుులు ఇంగిాష్ప్్న
స , ఇంగిాష్ మీడియం విద్ాోరుులు తలుగుప్్సన పితేోక శిదధప్ట
్ ు ి చదవలలి.
అర్థ మెటిక్
S.I ఉద్య ోగ సలధనలో అరుమటిక్, టెస్ు ఆఫ్ రీజనింగ్ ప్లత్ి చాలా కటలకమన
ై ద్ి. ఈ సరలబ్స్ప్్స అనేక ఊహాగలనాలు
జరిగినపపటికట మొత్త ం మారుులోా సగం మారుులు కేటాయిసత
త మళ్లా పిథమ సలునంలో ఉంచారు. మారిన పరీక్షా
విధానంలో అరు మటిక్, రీజనింగ్ప్్స రండు దశలోా పరీక్ష నిరాహిసత ్నానరు. మొదట నిరాహించే ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో
మొత్త ం 200 మారుులకుగలన్ 100 మారుులు, త్రలాత్ నిరాహించే మయిన్ పరీక్షలో 200 మారుులు
కేటాయించడం ద్ాారల ఈ విభాగలనికర పిథమ ప్లిముఖ్ోం ఇచాిరు. ఐతే అరు మటిక్&రీజనింగ్లలో ఏ విభాగం న్ంచి
ఎనిన మారుులకు పిశనలు వసలతయనే ద్ానిప్్స వివరణ ఇవాలేద్. అంద్కే అభోరుులు రండు విభాగలలకు సమ
ప్లిధానోత్నిసత
త ప్రప
ి రేషన్ కొనసలగిసేత అధిక పియోజనం ఉంటుంద్ి.
అరు మటిక్ విభాగం న్ంచి సంఖ్ాోవోవసు , నిషపతిత అన్ప్లత్ం, భాగసలామోం, శలతాలు, లాభనషలులు, కలలం-పని, పనివేత్నాలు, కలలం-దతరం, బ్ారువడీీ -చకివడీీ , సగటు కలోలండర్, గడియారలలు, క్షేత్ి గణిత్ం మొదలెసన టాప్రక్స న్ంచి
పిశనలు వసలతయి. అయితే కేవలం ఈ టాప్రక్స్నే ప్రప్
ి ేర్ కలవడంవలా కొనిన మారుులు కోలోపయిే చాన్సంద్ి. ఎంద్కంటే
గత్ పిశనపతాిలన్ పరిశీలిసేత క.సల.గు, గ.సల.భా, వయస్సలప్్సన, సతక్షీీకరణలు, ప్్సపులు-తొటెులు వంటి అరు మటిక్
న్ంచి పిశనలు వచాియి. అద్ేవిధంగల బ్ేసరక్ మాోథ్స్కు సంబ్ంధించిన భినానలు, వరగ మూలాలు-ఘనమూలాలు,

ఘాతాలు-ఘాతాంకలలు, పిసత లరలలు-సంయోగలలు, సంభావోత్, రేఖ్ాగణిత్ం, వరగ సమీకరణాలు, సంవరగ మానాలు,
తిికోణమితి, మాతిికలు మొదలెసన టాప్రక్స న్ంచి కూడా పిశనలు వచేి అవకలశం ఉంద్ి. అంద్కే సరలబ్స్లో ఉనన
అంశలలతోప్లటు అదనంగల ప్్న
స ప్ేరకునన అంశలలన్ కూడా ప్లికటుస్ చేసేత మంచి మారుులు సలధించకచ్ి. ముఖ్ోంగల
సంఖ్ాోవవసు , సగటు, శలతాలు, లాభ, నషలులు, కలలం, పని, కలలం, దతరం, క్షేత్గ
ి ణిత్ం న్ంచి పిశనలు అధికంగల
వస్తనానయి.
సెంఖ్యావ్ావ్సథ : ఈ టాప్రక్స న్ంచి వచేి అనిన పిశనలకు సమాధానం గురితంచాలంటే మిగతా అనిన టాప్రక్స్లోాని
బ్ేసక్
ర స్ప్్స అవగలహన కలిగి ఉండాలి. సంఖ్ోల వరీగకరణలో ముఖ్ోమన
ై ద్ి పిధాన సంఖ్ోలు. ఈ సంఖ్ోలప్్స కచిిత్ంగల 1
న్ంచి 2 మారుులు వసలతయి. సహజ, సరి, బ్ేసర సంఖ్ోల మొత్త ం, సంఖ్ోల విభాజోత్ నియమాలు, ఒకటా సలునంలోని
సంఖ్ోలన్ కన్కోువడం మొదలెన
స వలటి న్ంచి పిశనలు వసలతయి.
ప్ీఈటీ/ప్ీఎఫ్టీ
-నేటి న్ంచే ఉదయం, సలయంత్ిం శలరీరక సలమరు య పరీక్షకు సననదధ ం కలవలలి
-ఎస్ఐ పరీక్షకు ప్రప్
ి ర్
ే అయిేో అభోరుులు సలమూహికంగల ఈవెంటస ప్రప్
ి ేర్ అయితే మంచిద్ి.
-అవకలశం ఉంటే సీనియర్స/ మంచి టెన
ి ర్ పరోవేక్షణలో శిక్షణ ప్ ంద్ాలి
-అభోరుులు ప్ౌష్రుకలహారం, పండా రసలలు తీస్కోవలలి
-ఈ సమయంలో అనారోగోం బ్ారిన పడకుండా జాగిత్తలు తీస్కోవలలి
-మటిు రోడుీప్్స రనినంగ్, కలలేజీ/ సతుల్ గ్ిండ్స్లో ఈవెంటస ప్లికటుస్ చేయాలి
-రోజుకరంత్ ప్లికటుస్ ప్్ంచ్త్ూ నెలరోజులోా పూరితసు లయికర చేరుకోవలలి
-మహిళా అభోరుులు కూడా పితేోకంగల ఈవెంటస్కు ప్రప్
ి ేర్ కలవలలి. పరీక్షలోా విజయం ఎంత్ కటలకమో శలరీరక పరీక్ష
కూడా అంతే కటలకమనన విషయం మరువరలద్
గమనిక్: 1. ప్రలి
ి మినరీ టెస్టలో జనరల్ ఇంగిాష్ న్ంచి పిశనలు రలవు.
2. రలత్ పరీక్షలో పితి ప్ేపర్ న్ంచి ఓసీ అభోరుులు 40 శలత్ం, బీసీ అభోరుులు 35 శలత్ం, ఎసీస, ఎసీు అభోరుులు 30
శలత్ం మారుులు కచిిత్ంగల సలధించాలి.
3. ప్రిలిమినరీ టెస్ు సరలబ్స్లో తలంగలణప్్స పిశనలుంటాయి. అంద్కే తలంగలణకు సంబ్ంధించిన చరిత్ి (1948-2014),
జాగిఫీ మొదలెన
స అంశలలన్ క్షుణణ ంగల చదవలలి.
ప్రిలిమినరీ టెస్ట్లో స్రలబస్ విశ్లేషణ
ఏప్రిల్ 17న జరిగే ప్రలి
ి మినరీ టెస్టలో మొత్త ం 200 మారుులకు పిశనలుంటాయి. అంద్లో 100 మారుులన్

ఆరు మటిక్&రీజనింగ్, 100 మారుులన్ జనరల్ సు డస్
ీ కు కేటాయించారు. ఈ పరీక్షలో జనరల్ ఇంగిాష్ ఉండద్.
ఈ పరీక్ష కేవలం అరహత్ పరీక్ష మాత్ిమే. ఈ పరీక్షలో ప్లస్ మారుులు సలధించినవలరు రండయ దశకు అరహత్ సలధిసత లరు.
200 మారుులకుగలన్ ఓసీలు 80 మారుులు, బీసీలు 70 మారుులు, ఎసీస, ఎసీులు 60 మారుులు సలధించాలి.
రీజనింగ్ మంటల్ ఎబిలిటీ
ఎస్సస జాబ్ సలధనలో మరకక కటలక అంశం రీజనింగ్. అరు మటిక్ సరిసమాన మారుులు సలధించవచ్ి. ఈ విభాగం
న్ంచి ప్రలి
ి మినరీ పరీక్షలో 40-50 మారుులు, మయిన్స్లో 80-100 మారుులు వచేి అవకలశం ఉంద్ి.
PRB వలరు విడుదల చేసరన సరలబ్స్ పికలరం వెరబల్, నాన్ వెరబల్, లాజికల్ రీజనింగ్ న్ంచి కొనిన టాప్రక్స ఇచాిరు.
కలన్న గత్ పిశనపతాిలన్ పరిశీలించిన త్రువలత్ మనకు సరలబ్స్లో వచేి టాప్రక్స్న్ కరంద్ివిధంగల విభజించ్కొని
చద్ివితే ఎకుువ మారుులు ప్ ందడానికర అవకలశం ఉంటుంద్ి.
వెర్బల్ స్రలబస్ నాన వెర్బల్ రీజనిెంగ్ స్రలబస్
(60 న్ంచి 70 మా.) (5 న్ంచి 10 మా.)
1) ఎ) సంఖ్ోలు 1) శరిణులు
బి) భినన పరీక్ష 2) ప్ో లిక పరీక్ష
సర) ప్ో లిక పరీక్ష 3) భినన పరీక్ష
డి) గణిత్ పికియ
ర
4) పితిబింబ్ాలు
ఇ) నంబ్ర్ రిప్ట
ీ పరీక్ష 5) ప్ేపర్ ఫో లిీ ంగ్
2) ఇంగిాష్ అక్షరమాల 6) అసంపూరణ బ్ొ మీ లన్ పూరించడం
ఎ) బ్ేసరక్ పిశనలు
బి) శరిణులు
సర) భినన పరీక్ష లాజికల్ రీజనింగ్ సరలబ్స్
డి) ప్ో లిక పరీక్ష 1) డేటా సఫరష్రయన్నస
ఇ) కోడింగ్ డీ కోడింగ్ 2) పికటనలు - తీరలీనాలు
3) పద్ాలు 3) పికటనలు - ఊహలు
ఎ) ప్ో లిక పరీక్ష 4) పికటనలు - వలదనలు
బి) భినన పరీక్ష 5) ప్లిబ్ా మ్ సలలిాంగ్ అనాలసరస్
4) ద్ిశలత్ీక పరీక్ష

5) రకత సంబ్ంధాలు
6) కంప్లరిజన్ పరీక్ష
7) పజిల్ పరీక్ష
8) వెన్ చితాిలు
9) రలోంకరంగ్ పరీక్ష
10) సీటింగ్ అరంజమంట పరీక్ష
11) ప్లచికలు
12) మిసరసంగ్ నంబ్ర్ పరీక్ష
13) పితిబింబ్ాలు
గత్ పిశనపతాిలన్ పరిశీలిసేత ఈ విభాగం న్ంచి మయిన్స్లో ద్ాద్ాపు 80 న్ంచి 100 పిశనలు వస్తనానయి. ద్ీనిలో
అగిభాగం వెరబల్ రీజనింగ్ (ద్ాద్ాపు 60 మారుులు) న్ంచి వస్తనానయి. ఈ విభాగంలో ద్ాంతోప్లటు లాజికల్
రీజనింగ్ కూడా కటలకమే. లాజికల్ రీజనింగ్ న్ంచి వచేి 15 పిశనలు ఎంతో కటలకమన
ై వి. అభోరిు రలోంక్ నిరలధరణలో
కటలకప్లత్ి ప్ో ష్రసు లయి. ద్ీనికర పిధాన కలరణం ఈ విభాగం న్ంచి వచేి అనిన పిశనలకు ఎవరత
ై ే సరన
ై సమాధానాలు
గురితసత లరో వలరు రీజనింగ్ న్ంచి వచేి అనిన పిశనలకు సమాధానం గురితసత లరు.
రీజనింగ్/మంటల్ ఎబిలిటీ న్ంచి వచేి పిశనలన్ విద్ాోరుులు స్లభంగల గురితంచగలమని అన్కుంటారు. కలన్న ఈ
పిశనలకు సరన
ై ప్లికటుస్ లేకుంటే పరీక్షహాలోా ఎకుువ త్ప్రపద్ాలు చేయడానికర ఆసలురం ఉంద్ి. కలవున ఒక కిమపదధ తిలో
ఎకుువ సలరుా ప్లికటుస్ చేసేత త్కుువ త్ప్రపద్ాలు చేయడానికర ఆసలురం ఉంద్ి.
రిఫరన్ పుసత కాలు : 1) గోల్ుండ ఇన్సరుటయోట ఆఫ్ ప్ో లీస్ వలరి ప్లిమాణికమైన రీజనింగ్ పుసత కం. 2) ఆర్ఎస్
అగరలాల్ వెరబల్ నాన్వెరబల్ పుసత కం.
భారత్ద్ేశ చరిత్,ి తలంగలణ ఉదోమం - రలషలివి
ా రలావం
ఎస్ఐ పరీక్షా సరలబ్స్లో జనరల్ సు డస్
ీ విభాగంలో భారత్ద్ేశ చరిత్న
ి ్ ఒక అంశంగల చేరలిరు. ముఖ్ోంగల సలమాజిక,
సలంసుృతిక, ఆరిుక, రలజకటయ చరిత్త
ి ోప్లటు సలాత్ంతోరోదోమానికర అధిక ప్లిధానోం ఇచాిరు. ఈ నేపథోంలో
ఉద్య ోగలరుులు భారత్ ద్ేశ చరిత్న
ి ్ చద్ివట
ే పుపడు రలజాోలు, రలజులు, వలరి బిరుద్లు, యుద్ాధల గురించే కలకుండా
ఆయా కలలాలోా ద్ేశంలో రలజకటయ, ఆరిుక, సలంసుృతిక, సలమాజిక పరిసు త్
ర ులు ఎలా ఉండేవనన అంశలలన్ పిధానంగల
అధోయనం చేయాలి. భారత్ సలాత్ంతోరోదోమంప్్స సమగి పటుు సలధించటం అవసరం.

తెలెంగాణ ఉదామెం.. రాష్రాివి
ా రాావ్ెం
-గూ
ి మ్స జీఎస్
ి ప్-2 సరలబ్స్లో 4వ ప్ేపర్లో చేరిిన తలంగలణ ఉదోమం-రలషలిావిరలావం అంశలనిన ఎస్ఐ పరీక్ష ప్రలి
ప్ేపర్లో ప్లర్-బీలో ఆరో అంశంగల, మయిన్స ప్ేపర్-2లో ఏడయ అంశంగల చేరలిరు.
తెలెంగాణ భావ్న (1948-1970)
-హైదరలబ్ాద్ సంసలునంలో తలంగలణ విలక్షణ సంసుృతి, తలంగలణ భౌగోళిక, సలంసుృతిక, రలజకటయ, ఆరిుక లక్షణాలన్
లోత్ుగల అధోయనం చేయడంతో ప్లటు తలంగలణ పిజలు, కులాలు, తగలు, మతాలు, కళలు, నెసపుణాోలు, భాషలు,
మాండలికలలు, జాత్రలు, పండుగల గురించి చదవలలి.
-హైదరలబ్ాద్ సంసలునంలో పరిప్లలన, ఆరిుక, రవెనతో, కరన్నస, నాోయ, విద్ాోరంగలలోా సలలార్జంగ్ చేపటిున
సంసురణలన్ అధోయనం చేయాలి.
-ములీు-నాన్ములీు అంశలలన్ అధోయనం చేయా లి. 1919 నిజాం ఫరలీనా, నిరాచనం, నిజాంలీగ్, 1948లో
హైదరలబ్ాద్ రలషు ంర భారత్ద్ేశంలో విలీనం, మిలిటరీ ప్లలన, ములీు నిబ్ంధనల ఉలా ంఘన-అనంత్ర పరోవసలనాలన్
చదవలలి.
1956- ఆెంధ్ిపిదేశ్ ఆవిరాావ్ెం
-ప్్దూ మన్షుల ఒపపందం-ద్ాని పిధానాంశలలు, సరఫలరస్లు, తలంగలణ ప్లింతీయ కమిటీ ఏరలపటు, విధ్లు,
పనితీరు, తలంగలణ రక్షణలు, ఉలా ంఘనలు, కోసలతంధి న్ంచి తలంగలణకు వలసలు, ద్ాని పరోవసలనాలు, 1970
త్రలాత్ వోవసలయం, న్నటి ప్లరుదల, విద్ోత్, విదో, వెద
స ోం-ఆరోగోం, ఉద్య ోగలలు మొదలెన
స రంగలలోా తలంగలణ
అభివృద్ిధ. తలంగలణలో వివిధ రంగలలోా సంభవించిన పరిణామాలు మొదలెసనవి చదవలలి.
-ఉద్య ోగలలు, సరీాస్ రూల్స ఉలా ంఘన: తలంగలణ ప్ో రలట మూలాలు, కొత్త గూడం ఇత్ర ప్లింతాలోా నిరసనలు, 1969లో
పితోే క రలషు ంర కోసం ప్ో రలటం, మేధావులు, విద్ాోరుులు, ఉద్య ోగుల ప్లత్ి, మొదలెసన అంశలలన్ చదవలలి. తలంగలణ
ఉదోమంలో చోటుచేస్కునన పరిణామాలు, నాయకుల ప్లత్ి, కేందిం పికటించిన పథకలల గురించి చదవలలి.
సమీక్ర్ణ దశ
-ములీు నిబ్ంధనలప్్స కోరుు తీరుపలు, జస ఆంధి ఉదోమం- ద్ాని పరోవసలనాలు, ఆరు సతతాిల పథకం (1973)లోని
అంశలలు, ఆరిుకల్ 371-డి, రలషు ప
ర తి ఉత్త రుాలు, జభ
స ారత్ రడిీ కమిటీ (1975 ఆఫీసర్స) నివేద్క
ి , జీఓ 610ఉలా ంఘనలు, తలంగలణ ఉద్య ోగుల పితిసపందన, వినత్ులు మొదలెసన అంశలలు
-ప్లింతీయ ప్లరీుల పుటుుక-పిభావం, తలుగుజాతి భావన ప్ేరుతో తలంగలణ అసరుతాానిన అణచివేసే కుటిలు, ఆధిపత్ో
సంసుృతి, ద్ాని పిభావలలు, కలరకపరేట విదో మొదలెసనవి చదవలలి.

రాష్రాిావిరాావ్ెం దిశగా (1991-2014)
-తలంగలణప్్స వివక్షకు వోతిరేకంగల పిజలోా వచిిన చత్
స నోం, మేధావుల సపందనలు, ప్ౌర సంఘాల ఆవిరలావం,
తలంగలణ అంశలనిన లేవనెత్తడం.
-2001లో తలంగలణ రలషు ర సమితి ఏరలపటు, రలజకటయ పునరేకక
ట రణ, పితేోక రలషలిని
ా న ఏరలపటు చేయాలనే డిమాండ్తో
కలాకుంటా చందిశరఖ్ర్రలవు ఆమరణ నిరలహారద్ీక్ష, రలజకటయ ఐకోకలరలోచరణ కమిటీ ఏరలపటు వంటి అంశలలన్
అధోయనం చేయాలి.
-రలజకటయ ప్లరీుల ప్లత్ి: టీఆర్ఎస్, కలంగిస్, బీజేప్,ీ లెఫ్టు ప్లరీులు, టీడీప్,ీ ఎంఐఎం, తలంగలణ పిజాఫింట, ఆయా ప్లరీులు
అవలంభించిన విధానాలు, రలషు ంర కోసం జరిగన
ి ఆత్ీహత్ోలు-రలజకటయ ప్లరీులప్్స వలటి పిభావం, మొదలెసన అంశలలన్
చదవలలి.
పార్ే మెెంటరీ పికరియ
-తలంగలణ అంశంప్్స యూప్ీఏ పిభుత్ా విధానం, అఖిలపక్ష సమావేశం, ఆంటోన్న కమిటీ ఏరలపటు, తలంగలణ ఏరలపటు
అంశంప్్స కేంది హ ంమంతిి పికటనలు, శీికృషణ కమిటీ ఏరలపటు-ద్ాని సరఫలరస్లు, రలషు ంర లో తొలి పిభుత్ాం ఏరలపటు
అంశలలన్ అధోయనం చేయాలి.
జీకే, క్ర్ెంట్ అఫపైర్్
అభోరిు విజయావకలశలలన్ పిభావిత్ం చేసే పిధాన అంశం జీకే, కరంట అఫ్సర్స. గత్ పరీక్షలోా జీకే, కరంట అఫ్సర్స న్ంచి
30-40 పిశనలు నేరుగల వచేివి. కలన్న మారుత్ునన పరీక్షా సరళిలో కరంట అఫ్సర్స ఆధారిత్ పిశనలు అడుగుత్ునానరు.
ఎస్ఐ సరలబ్స్ (2016)లో జాతీయ, అంత్రలెతీయ, వరత మాన సంఘటనలుగల కరంట అఫ్ర్
స స కనిప్రసత ో ంద్ి.
అెంతరాాతీయ సెంఘటనలు
ఈ విభాగంలో పిధానంగల ముఖ్ోద్ేశలల రలజధాన్లు, కరన్నస, ప్లరా మంట, అధోక్షుడు/పిధాని, ముఖ్ోపటు ణాల వంటి
అంశలలప్్స పిశనలు నేరుగల వసలతయి. ఇటీవల వివిధ ద్ేశలలతో భారత్ ద్ౌత్ో సంబ్ంధాలప్్స పిశనలు అడిగే అవకలశం
ఉంద్ి.
జాతీయ సెంఘటనలు
ఇటీవల జాతీయ సలుయి సంఘటనలు-సమావేశలలు, వివిధ రలషలిాలా ో జరుగుత్ునన మారుపలు, వలటిప్్స కేంది పిభావం
వంటి అంశలలప్్స దృష్రుసలరించాలి. ముఖ్ోంగల 2014, మే 26న నరేంది మోద్ీ పిధానమంతిిగల పిమాణ సీాకలరం చేసన
ర
త్రలాత్ జరిగన
ి మారుపలప్్స అభోరిు దృష్రుసలరించాలి.

తెలెంగాణ అెంశ్ాలు
తలంగలణ ఉదోమ (తొలి, మలి) సంఘటనలు, తలంగలణ ప్లింతా విశిషు త్, రలషు ర చిహానలు-గేయం, గలిమీణ సంసుృతి
పితిబింబించే అంశలలప్్స అభోరిుకర అవగలహన త్పపనిసరి.
దృష్రట సారిెంచాలి్న ఇతర్ అెంశ్ాలు
కేంది- రలషు ర పథకలలు, ముఖ్ోమైన తేద్ల
ీ ు, పుసత కలలు-రచయిత్లు, అవలరుీలు, కటిడలు, ఆపరేషన్
ా , అత్ుోననత్
అంశలలు-వోకుతలు, ముఖ్ోవోకుతల మరణాలు, నియామకలలు, మంతిివరగ ం, వలరత లా ో వోకుతలప్్స పిశనలు నేరుగల వసలతయి.
జనర్ల్ స్పన
ై ్
జనరల్ స్సన్స, స్న్స అండ్ టెకలనలజీప్్స పితి ప్ో టీ పరీక్షలో పిశనలుంటాయి. యూప్ీఎసీస, టీఎస్ప్ీఎసీసకర చంద్ిన అనిన
రకలల పరీక్షలోా ఈ విభాగలనికర పితోే క ప్లిధానోం ఉంద్ి. ఎస్ఐ పరీక్షలోా కూడా ద్ీనికర అధిక ప్లిధానోం ఉంద్ి. జనరల్
స్సన్స, స్న్
స స అండ్ టెకలనలజీ న్ంచి 25-40 వరకు పిశనలు వచేి అవకలశం ఉంద్ి.
-మొదటగల జీవశలసలిానిన పరిశీలిసేత జీవశలసత ంర లో మానవ శరీర ధరీశలసత ంర , వలోధిశలసత ంర (సతక్షీజీవులు), జంత్ు
పిపంచం, వృక్ష పిపంచం, కణశలసత ంర , జన్ోశలసత ంర , జీవ పరిణామం, ఆవరణ శలసత ంర , జీవ వెవి
స ధోం, జీవశలసత ంర లో ఆధ్నిక
ధయ రణులు మొదలెసన టాప్రక్స ఉంటాయి. గత్ పిశనపతాిలన్ పరిశీలించినటా యితే ఒక ప్లఠంలో ఏఏ అంశలలప్్స
ఎకుువగల పిశనలు అడుగుత్ునానరు అనే కోణంలో ఆలోచించి సలధన చేయాలి. మానవ శరీర ధరీశలసత ంర లో
ఆసరుపంజర, కండరవోవసు , జీరణవోవసు , శలాసవోవసు , రకత పస
ి రణ వోవసు , విసరెక వోవసు , అంత్ఃసలివకవోవసు ,
నాడీవోవసు , పిత్ుోత్పతిత వోవసు , జాానేంద్ియ
ి ాలు అనే అంశలలు ఉంటాయి.
-సతక్షీజీవులు-వలోధిశలసత ంర అనే అంశలల న్ంచి త్రచ్గల పిశనలు వస్తంటాయి. మనం - మనచ్టయ
ు పరిసరలల
పరిశుభిత్ - వలోధ్లు అనే అంశలనిన ఆధారం చేస్కొని పిశనలు అడిగే అవకలశం ఉంద్ి.
-జీవశలసత ంర లో మరో ముఖ్ోమన
ై చాపు ర్ వృక్షపిపంచం. ఇంద్లో వృక్ష శరీర ధరీశలసత ంర లో కరరణజనో సంయోగ కరియ,
భాషో పతేసకం, విసరణ, దివలభిసరణ, బింద్సలివం, నిప్లనం, వృద్ిధ నియంత్ికలలు, మొకుల ఆరిుక ప్లిముఖ్ోత్ వంటి
అంశలలుంటాయి. బ్ాహోసారూప శలసత ంర లో వేరు కలండం, పత్ిం, పుషపం, ఫలం మొదలెసన అంశలలు ఉంటాయి. మనంమన పరిసరలలు, జీవులప్్స పరిసరలల పిభావం, కలలుషోం, జీవ వెసవిధోం వంటి అంశలలన్ పరిగణలోకర తీస్కోవలలి. ఈ
విభాగం న్ంచి పిశనలు పరిధి త్కుువగల ఉనాన ప్లిధానోత్ గల అంశం.
-జనరల్ స్న్
స స్లో మరకక ముఖ్ోమన
ై విభాగం భౌతికశలసత ంర లో ముఖ్ాోంశలలెన
స కలంతి, ధాని, కొలత్లు-పిమాణాలు,
యాంతిికశలసత ంర , విద్ోత్, అయసలుంత్త్ాం, ఆధ్నిక భౌతికశలసత ంర ఉనానయి. ఇంద్లో ధాని, కలంతి, కొలత్లు-

పిమాణాలు అనే అంశలల న్ంచి ఎకుువగల పిశనలు అడుగుత్ునానరు. కలంతి ప్లఠలోంశం న్ంచి ఎకుువగల కలంతి
ధరలీలు, దరపణాలు, కటకలలు వంటివలటిప్్స 5 పిశనలుంటునానయి.
-ప్ౌనఃపునోం ఆధారంగల ధాన్లు-రకలలు, ధాని లక్షణాలు, అయసలుంత్త్ాం, విద్ోత్ వంటి అంశలలు క్షుణణ ంగల
చదవలలి.
-ఇక ర్సాయనశ్ాసత రెం అంశలనికొసేత ముఖ్ోమైన అంశలలు పరమాణు నిరలీణం, రసలయనశలసత ంర - సంయోజన బ్ంధాలు,
మూలకలల వరీగకరణ, వలయుసరుతి, ఆమా
ా లు-క్షారలలు, లోహశలసత ంర , పరిశమ
ి లు, వోవసలయ సంబ్ంధ రసలయనశలసత ంర
మొదలెసన అంశలలన్ అధోయనం చేయాలి. ఈ ప్లఠలోంశలలన్ నిత్ోజీవిత్ంలో రసలయనాలు, లోహాలు వలటి
ఉపయోగలలు, ప్లరిశలిమిక ఉపయోగలలు అనే కోణంలో అభోసరంచాలి. రసలయనశలసత ంర లో సమీకరణాలు, పియోగలలు
వంటి పిశనలన్ అడగటానికర అవకలశం లేద్. కలవున ఏం చదవలలో, ఏం చదవకూడద్య తలియాలి.
-స్న్
స స అండ్ టెకలనలజీలో ముఖ్ోంగల అణుశకరత, అంత్రిక్ష విజాానం, క్షిపణులు, కంపూోటర్, సమాచార సలంకేతిక రంగం,
నానోటెకలనలజీ, ఇంధన వనరులు, కలలుషోం మొదలెసన అంశలలుంటాయి. పిసత ్త్ కలలంలో వీటి ప్లిధానోం ప్్రగ
ి ింద్ి.
వీటి న్ంచి అనిన ప్ో టీ పరీక్షలోా పిశనలు వస్తనానయి.
పాలిటీ
ఎస్ఐ పరీక్షకు సంబ్ంధించి ప్లలిటీ విభాగంలో గత్ పిశనపతాిలన్ పరిశీలిసేత 25 - 30 పిశనలు వచాియి. పిసత ్త్ం
కేవలం రండునెలల వోవధి మాత్ిమే ఉంద్ి. ఈ సమయంలో గరిషఠంగల లబిధ ప్ ందడానికర పిణాళికలబ్దధ మన
ై వూోహానిన
రూప్ ంద్ించ్కోవలలి. విభాగలల వలరీగల పరిశీలిసేత ...
రాజాాెంగెం పరిణామక్ిమెం
ద్ీనిలో భారత్ రలజాోంగలభివృద్ిధకర ద్య హదం చేసన
ర బిిటష్
ీ కలలం నాటి చటాులు అంటే 1773 రగుోలేటింగ్ చటు ం, 1793,
1813, 1833, 1853 చారుర్ చటాులు, 1861, 1892 భారతీయ మండలాల చటాులు, 1909 మింటో మారేా సంసురణల
చటు ం, 1919 మాంటెంగ్ ఛేమ్స్ఫర్ీ సంసురణల చటు ం, 1935 భారత్ పిభుత్ా చటు ం, 1947 భారత్ సలాత్ంత్రి చటు ం
మొదలెసనవి. వీటిని క్షుణణ ంగల అధోయనం చేయాలి.
రాజాాెంగెం చరితి ర్చన- ముఖ్ా లక్షణాలు
ద్ీనిలో పిధానంగల రలజాోంగ పరిషత్ు
త ఆవిరలావం, రలజాోంగ పరిషత్ు
త సమావేశలలు - సంబ్ంధించిన తేద్ల
ీ ు, రలజాోంగ
పరిషత్ు
త , కమిటీలు - చర
స ీన్
ా , తీరలీనాలు, రలజాోంగ ఆధారలలు అంటే రలజాోంగ వేత్తలు రలజాోంగ రూపకలపనలో ఇత్ర

ద్ేశలల రలజాోంగలల న్ంచి తీస్కొనన అంశలలు. వీటిలో ముఖ్ోంగల వలసత వలధారిత్ పిశనలు నేరుగల వచేి అవకలశం
ఉంద్ి.
ప్లిథమిక హకుులు,ప్లిథమిక విధ్లు: ద్ీనిలో పిధానంగల ప్లిథమిక హకుులు, ఆద్ేశసతతాిలకు సంబ్ంధించిన
ముఖ్ోమైన ఆరిుకల్స, భాగలలు, స్ప్ీింకోరుు తీరుపలు, పిముఖ్్ల వలోఖ్ాోనాలప్్స దృష్రు సలరించాలి.
కేంది పిభుత్ాం: కేంది కలరోనిరలాహక శలఖ్లో భాగంగల రలషు ప
ర తి, ఉపరలషు ప
ర తి, పిధానమంతిి, అటారిన జనరల్-అరహత్లు,
పదకోశలలు, అధికలరలలు, జీత్భతాోలు, విధ్లు వంటి అంశలలప్్స పిశనలు నేరుగల వచేి అవకలశం ఉంద్ి.
శలసనవోవసు లు: ద్ీనిలో లోక్సభ, రలజోసభ, శలసనసభ, మండలి మొదలెసనవి. ఎనినకవాడానికర కలవలిసన అరహత్లు,
వలరి పదవీకలలం, ఆధికలరలలు, విధ్లు, బ్ాధోత్లు, పివేశప్్టు ే బిలుాలు, సమావేశ కలలాలు, ప్లరా మంటరీ కమిటీలు,
తీరలీనాలు, పదజాలం వంటి అంశలలు ముఖ్ోమన
ై వి.
భార్త నాాయవ్ావ్సథ : స్ప్ీింకోరుు, హైకోరుుల నిరలీణం, నియామకలలు, అధికలర విధ్లు, తాజా పరిణామాలు అంటే
లోక్ప్లల్, లోకలయుకత , జనలోక్ప్లల్, గీిన్ టిబ్
ి ుోనల్, జాతీయ నాోయ నియామాకలల సంఘం రద్ూచేసర తిరిగి
కొలీజియం వోవసు న్ తీస్కురలవడం వంటి అంశలలప్్స పిధానంగల దృష్రు సలరించాలి.
భార్త సమయఖ్ా వ్ావ్సథ , కేెంది, రాషటర సెంబెంధాలు: ఇంద్లో కేంది, రలషు ర సంబ్ంధాల కోసం నియమించిన కమిటీలు,
వలటి సరఫలరస్లు పరీక్షల కోణంలో ముఖ్ోమన
ై వి.
సవపరిపాలన సెంసథ లు: ద్ీనిలో 73, 74 రలజాోంగ సవరణలప్్స అవగలహన త్పపనిసరి.
రాజాాెంగ సెంసథ లు
అటారిన జనరల్, కలగ్, ఎనినకల సంఘం, అడాకేట జనరల్, యూప్ీఎసీస, రలషు ర పబిా క్ సరీాస్ కమిషన్, జాతీయ
ష్్డతోల్ కులాల కమిషన్, ఎసీు కమిషన్, ఆరిుక సంఘం ఇలా వీటికర సంబ్ంధించిన పిశనలు త్పపనిసరిగల అడిగే
అవకలశం ఉంద్ి.
సమకాలీన అెంశ్ాలు
పితి సమకలలీన రలజకటయ పరిణామం రలజాోంగంప్్స పిభావలనిన చతప్రసత ్ంద్ి. కలబ్టిు సమకలలీన అంశలలప్్స అభోరుులు
దృష్రు సలరించాలి.
జాగిఫీ
-ఎస్ఐ పరీక్షలోని జనరల్ సు డస్
ీ లో జాగిఫక
ీ ర కూడా ప్లిధానోం ఉంటుంద్ి. ఇంత్కుముంద్ జరిగన
ి ఎస్ఐ పరీక్షలన్
గమనిసేత జాగిఫల
ీ ో 30 న్ంచి 35 పిశనలు రలవడానికర అవకలశం ఉంద్ి. ఈ ఏడాద్ి జరగబ్ో యిే పరీక్షలోా తలంగలణ

జాగిఫీ న్ంచి కూడా పిశనలు అడగవచ్ి. తలంగలణ జాగిఫని
ీ ఇండియన్ జాగిఫత
ీ ో అన్సంధానం చేసర చద్ివితే
ఎకుువ మారుులు ప్ ందవచ్ి.
-జాగిఫల
ీ ోని కొనిన ముఖ్ోమైన ప్లఠలోంశలలు : భారత్ద్ేశపు ఉనికర-విసత రణ, నెస
స రిగక సారూపం, నద్ీవోవసు , శీతోషణ సు తి
ర ,
అడవులు, మృతిత కలు, వోవసలయం, ఖ్నిజాలు, పరిశిమలు, రవలణా సౌకరలోలు, జనాభా లెకులు.
-మొత్త ం జాగిఫీ సరలబ్స్లో 10-12 పిశనలు మొదటి మూడు ప్లఠలోంశలల (ఉనికర, విసత రణ, నెససరిగక సారూపం,
నద్ీవోవసు ) న్ంచి వస్తనానయి. మొదటి మూడు ప్లఠలోంశలలన్ అటాాస్తో కలిప్ర చద్ివితే బ్ాగల అరు మవుత్ుంద్ి.
-భారత్ద్ేశం ఉనికర, విసత రణలో రలషలిల
ా ు, వలటి రలజధాన్లు, కరుటరేఖ్ (పయనించే రలషలిల
ా ు, ఈ రేఖ్న్ ద్ాటి
పివహించే నద్లు, దగగ రగ.
Timesoftelangana.in

