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ప్రత్యే క తెలంగాణ రాష్ట్ం
ర ఏర్ప డిన తరాా త మదటిసారి అటవీ శాఖలో
కొలువుల భరీ ీకి తెలంగాణ రాష్ట్ ర రమక్
ి సరీా స్ కమి్న్ (టీఎస్పీఎస్సీ )
నోటిఫికే్నుి విడుదల చేసంది. షెడూే ల్ ప్రకార్ం మరో రండు నెలలోినే
రరీక్షలు నిర్ా హంచనున్నా రు. దంతో అభే రుులు తమ ప్రరిరరే్న్కు
రదును పెట్టరల్సీ న రరిసతి
ు . ఈ నేరథ్ే ంలో ఫారస్ ర ఉద్యే గాల రరీక్షలోి
విజయానికి సూచనలు..

అడవుల రరిర్క్షణ , విసర్
ీ ణ; వనే మృగాలు, రరాే వర్ణ సంర్క్షణ ;
విలువైన అటవీ సంరదకు భప్దత , భూములు ఆప్కమణకు గురికాకుండా
జాప్రతలు
ీ
తీసుకోవాల్సీ న భధ్ే త అటవీ అధికారులదే. మానవ జాతి
మనురడకు రరాే వర్ణానిా కాపాడటం , జీవ వైవిధ్ే ం వనే మృగాలను
ర్క్షంచటం లంటి బృహతర్
ీ విధులు ఉండే ఫారస్ ర ఉద్యే గాలకు
నోటిఫికే్నుి వెలువడటం ఔత్సీ హకులకు చకక టి అవకాశం.
యూనిఫాం ఉద్యే రం , సమాజంలో గౌర్వం , ఆకర్ షణీయ వేతన్నలు ఉనా
ఫారస్ ర కొలువులకు రటి్ ర ప్రణాళికతో సదమై
ృ త్య సులభంగా విజయం
సాధించొచుు అంటున్నా రు నిపుణులు.

ఫారెస్ట ు బీట్ ఆఫీసర్

ఇంటరీీ డియట్ విద్యే ర్ హతతో వెలువడిన ఉద్యే ర ప్రకటన ఇది. మతం
ీ
1,857 ఖాళీల భరీ ీకి నోటిఫికే్న్ వెలువడింది. అభే రుులకు జూలై

1

న్నటికి 18-31 ఏళ్ ి లోపు వయసు ఉండాల్స (రిజరేా ్నుి వరిసా
ీ ీ యి).

పరీక్ష విధానం:

రాత రరీక్షలో భారంగా రండు పేరరుి ఉంట్టయి. వీటిని

పూరి ీగా ఆబ్జకిె వ్
ర రదతి
ృ లో నిర్ా హసాీరు. పేరర్-

1లో జనర్ల్ న్నలెడ్జ ె ,

పేరర్-2లో జనర్ల్ మాే థ్మెటిక్ీ అంశాల నుంచి ప్రశా లు ఇసాీరు.
ఒకోక పేరర్

100 ప్రశా లకు, 90 నిమిషాల వే వధిలో నిర్ా హసాీరు.

మతం
ీ గా రండు పేరర్ ికు 200 ప్రశా లు ఉంట్టయి. ఒకోక ప్రశా కు ఒకోక
మారుక చొపుప న మతం
ీ

200 మారుక లకు రాతరరీక్ష ఉంటుంది.

ఫారెస్ట ు సెక్షన్ ఆఫీసర్

డిగ్రరీ ఉతీర్
ీ ణతతో వెలువడిన నోటిఫికే్న్ ఇది.

ఖాళీలు

90. బోటనీ/ఫారష్టస్స/ర హారి రకలు ర్/జువాలజీ/ఫిజిక్ీ /కెమిష్టస్స/ర మాే థ్మెటిక్ీ /
సారటిసక్
ర ీ /జియాలజీ/అగ్రరికలు ర్లో ఏద్య ఒక సబ్జకు
ె ర తో డిగ్రరీ లేద్య
ఇంజనీరింగ్ర భే చిలర్ీ డిగ్రరీ (కెమికల్/మెకానికల్/సవిల్) పూరి ీచేసన
వారు దర్ఖాసుీ చేసుకోవచుు .
- ఎంపిక ప్రక్రియ , రరీక్ష విధానం , శారీర్క ప్రమాణాలు , వయసు
మదలైనవనీా యట్ ఆఫీసర్ పొసుర తర్హాలోనే ఉన్నా యి.

ఫారెస్ట ు రేంజ్ ఆఫీసర్

అటవీ శాఖలో రాష్ట్సా
ర ు యిలో కీలకమైన పొసుర ఫారస్ ర రేంజ్ ఆఫీసర్
(ఎఫఆర్ఓ). 67 పొసురలతో టీఎస్పీఎస్సీ నోటిఫికే్న్ విడుదల చేసంది.

అగ్రరికలు ర్/బోటనీ/కెమిష్టస్స/ర కంపూే టర్ అపి ికే్న్ీ /కంపూే టర్
సైన్ీ /ఎనిా రాన్మెంటల్
సైన్ీ /ఫారష్టస్స/ర జియాలజీ/హారి రకలు ర్/మాే థ్మెటిక్ీ /ఫిజిక్ీ /సారటిసక్
ర ీ /
వెటర్ా రీ సైన్ీ /జువాలజీ సబ్జకు
ె ర తో డిగ్రరీ లేద్య ఇంజనీరింగ్ర
కారని
(అగ్రరికలు ర్/కెమికల్/మెకానికల్/సవిల్/కంపూే టర్/ఎలష్టకికల్/ఎలష్ట
ర
క్ీ /మెకానికల్) పూరి ీచేసన అభే రుులు దర్ఖాసుీ చేసుకోవచుు .
అర్ హత పరీక్ష

ఎంపిక ప్రక్రియలో మదట ఆన్లైన్/ఆఫలైన్ విధానంలో ఎగాెమినే్న్
(ఆబ్జకిె వ్
ర టైప్ర) ఉంటుంది. ఇది అర్ హత రరీక్ష. ఇందులో జనర్ల్ ఇంగ్ల ిష్ ,
జనర్ల్ మాే థ్మెటిక్ీ పేరరుింట్టయి. ఒకోక పేరర్ నుంచి 100 ప్రశా ల
చొపుప న

200 మారుక లకు రరీక్ష నిర్ా హసాీరు. వీటిలో నిరే ూశిత

మారుక లతో కాా ల్సఫై అయిన అభే రుులకు జనర్ల్ సడీ
ర స్ పేరర్లో 150
ప్రశా లతో 150 మారుక లకు , ఆరన
ష ల్ పేరర్
మారుక లకు మతం
ీ

150 ప్రశా లతో

300

450 మారుక లకు రరీక్ష నిర్ా హసాీరు.

- వీటిలో సాధించిన మారుక ల ఆధార్ంగా ఇంటరూా ే కు ఎంపిక చేసాీరు.
ఇంటరూా ే
శారీర్క ప్పమాణాలు:

50

మారుక లకు ఉంటుంది.

మూడు నోటఫికే్నకు
ి రాత రరీక్ష

, వాకింగ్ర టెస్(ర

పురుషులకు 4రంటలోి 25 కి.మీ. , మహళ్లకు 4 రంటలోి

16 కి.మీ.) ,

మెడికల్ టెస్ ర ఆధార్ంగా అభే రుులను ఎంపిక చేసాీరు. ఎఫఆర్ఓ
పొసురలకు అదనంగా ఇంటరూా ే ఉంటుంది. నిరే ూశిత శారీర్క
ప్రమాణాలు తరప నిసరి.

సనన ద్ధత

జనర్ల్ నాలెడ్జ/్ జనర్ల్ సడీ
ు స్ట

టీఎస్పీఎస్సీ ఉద్యే ర ప్రకటనలోి విరివిగా కనిపించే సెక్షన్ ఇది.
ఎంపికలో రాత రరీక్షలో సాధించిన మారుక లే అతే ంత కీలకం కాబటిర ఈ
విభారంలో సాధ్ే మైననిా ఎకుక వ మారుక లు పందేందుకు కృషి
చేయాల్స. సమాజంలో జరిగే రాజకీయ , ఆరి ుక, సామాజిక, అంతరాెతీయ
అంశాలను నిశితంగా రరిశీల్సంచరల్సగే అభే రుులు మంచి స్కక రు
సాధించవచుు . రత ఆరు నెలల నుంచి చోటుచేసుకునా ముఖే మైన
ప్రరాంతీయ, జాతీయ, అంతరాెతీయ రరిణామాలను అధ్ే యనం చేస్త ీ
కరంట్ అఫైర్ీ ప్రరిరరే్న్కు ద్యహదరడుతుంది. ఈ పేరర్లోని ఇతర్
విభాగాలైన జనర్ల్ సైన్స్, రరాే వర్ణం- సమసే లు , విరతుీ నిర్ా హణ ,
దేశ, రాష్ట్ ర ఆరి ుక, భౌగోళిక అంశాలు, భార్త రాజాే ంరం - ఫీచర్ీ , భార్త
రాజకీయ వే వస ు

,

ప్రభుతా ం,

(జాతీయోదే మం ప్రత్యే క దృషితో
ర )

ఆధునిక భార్త దేశ చరిప్త
, తెలంగాణ చరిప్త , తెలంగాణ

ఉదే మ చరిప్త , తెలంగాణలో ప్రవేశపెటిన
ర వివిధ్ రథ్కాలపై సమప్ర
సమాచార్ం అవసర్ం. వీటితోపాటు సామాజిక సప ృహ , నైతిక విలువలు ,
బలహీన వరాాలు , ల్సంర వివక్ష తదితర్ సునిా త అంశాలపై అభే రుుల
అభిప్రరాయానిా తెలుసుకునేల ప్రశా లు ఉంట్టయి.


ఆధునిక భార్తదేశ చరిప్తకు సంబంధించి జాతీయ ఉదే మానికి
ప్రరాధానే మివాా ల్స. ముఖే మైన సంఘటనలపై అవగాహన

పెంపందించుకోవాల్స. గాంధీ శకం ప్రరాధానే ం, సాా తంప్త్సే నంతర్ం
ముఖే ఘట్టరలపై అవగాహన పెంపందించుకోవాల్స.


దేశాలు,

సరిహదుూలు,

ఎడారులు,

సర్సుీ లు,

భార్త రాజాే ంరం ,

సూత్రరాలు,
సా రరిపాలన,

పార్ ిమెంటు,

కేంప్ద,

గ్రరామీణాభివృది,ృ

పీఠభూములు,

రర్ా త్సలు,

ప్రరాథ్మిక హకుక లు ,
రాష్ట్ ర సంబంధాలు ,
ప్రణాళికలు,

ఆదేశిక
సాునిక

జాతీయాద్యయం,

జన్నభా.. ఇల వివిధ్ అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవాల్స.


జనర్ల్ సైన్స్, హసరీ
ర , జాప్రఫీ, పాల్సటీకి సంబంధించి ఏడు నుంచి
రద్య తర్రతి వర్కు పాఠే పుసకా
ీ లను అధ్ే యనం చేయాల్స. ఇక
ఎకుక వగా దృషి ర సారించాల్సీ నవి.. తెలంగాణ ప్రభుతా రథ్కాలు

,

వాటి ఉదేూశాలు , లక్ష్యే లు. రణాంకాలతో సహా తెలుసుకోవాల్స. వీటి
నుంచి ఎకుక వ ప్రశా లు వచేు ందుకు అవకాశం ఉంది.


మి్న్ కాకతీయ రథ్కం కింద ఎనిా చెరువులను పునరుదరి
ృ ంచాలని
నిర్ ణయించారు. ఇరప టి వర్కు ఎనిా చేశారు. బడ్జట్
ె నిధులు ఎల
సమకూరుు కుంటున్నా రు. ఈ రథ్కం వల ి ఎంత మంది , ఏ విధ్ంగా
లమృ పందుతున్నా రు.. ఇల వివిధ్ అంశాలపై అవగాహన అవసర్ం.
అదే విధ్ంగా మి్న్ భగీర్థ్

, హరితహార్ం, ఆసరా పెనన్
ష స్సక మ్

తదితర్ ప్రభుతా ముఖే రథ్కాలు

, మేజర్ డ్జవలప్రమెంట్స్ను

రమనిసూీ ఉండాల్స. సంత నోట్ీ సదం
ృ చేసుకోవాల్స.


కాలు్ే ం, గోబ
ి ల్ వారిీ ంగ్ర , అడవుల ప్రరాధానే ం , అడవుల ర్క్షణసమసే లు, వీటితో పాటు సమకాలీన రరిణామాలను అధ్ే యనం

చేయాల్స. ఉద్య: గోబ
ి ల్ వారిీ ంగ్ర (భూత్సరం)కు కార్ణాలు

,

ఒరప ంద్యలు, పారిస్ ఒరప ందం నుంచి అమెరికా నిప్్క మణ తదితర్
అంశాలు.


తెలంగాణ ప్రరాచీన , మధ్ే యుర చరిప్తలోి ఆయా రాజే వంశాలు

,

వాటి హయాంలో జరిగ్లన సామాజిక , ఆరి ుక అభివృదిృ , రరిసతు
ు లపై
అవగాహన (ఉద్య: కాకతీయుల కాలంలో ప్రత్యే కత ఉనా
నీటిపారుదల వే వస)ు పెంచుకోవాల్స. ఆధునిక తెలంగాణ చరిప్తలో
నిజాం సంసక ర్ణలు , శిసుీలు-విధాన్నలు, ఆయా ర్ంగాల అభివృదిృ ;
సాయుధ్ పొరాటం , ప్రత్యే క తెలంగాణ రాష్ట్ ర ఏరాప టు ఉదే మం
తదితర్ అంశాలకు ప్రరాధానే ం ఇవాా ల్స.


తెలంగాణలోని కవులు-ర్చనలు ; కళ్లు; ముఖే కటడా
ర లు-వాటిని
నిరిీ ంచిన రాజులు తదితర్ అంశాలపై ప్రత్యే క ప్శదృ వహంచాల్స.
సాా తంప్తోే దే మ సమయంలో తెలంగాణ ప్రమేయం ఉనా
సంఘటనలపై అవగాహన ఏర్ప ర్చుకోవాల్స.



తెలంగాణ జాప్రఫీలో.. తెలంగాణలోని ప్రధాన నదులు- రరీవాహక
ప్రరాంత్సలు; ముఖే రంటలు , భౌగోళిక ప్రరాధానే ప్రరాంత్సలు

,

రరాే టక ప్రదేశాలపై దృషి ర పెట్టరల్స. దంతోపాటు తెలంగాణ భౌగోళిక
సా రూరం, విస్సర్
ీ ణం, జన్నభా వంటి అంశాలపై అవగాహన అవసర్ం.


తెలంగాణ ఎకానమీలో.. తెలంగాణ సూుల రాష్టషీయో
ర
తప తి ీ , ముఖే మైన
రథ్కాలు,

2011

ఉత్సప దకత,

జన్నభా రణాంకాలు ;

ముఖే రరిప్శమలు -

రాష్ట్ ర ప్రధాన ఆద్యయ వనరులపై అవగాహన

ఏర్ప ర్చుకోవాల్స.
జనర్ల్ మాా థమెటిక్స్

ఇది రండో పేరర్. ఇందులోని ప్రశా ల కి్
ి త
ర రద్య తర్రతి సాుయిలో
ఉంటుంది. దనికోసం సంఖే లు , కసాగు, రసాభా, వడీ-ీ ర్కాలు, కాలంరని, కాలం-దూర్ం, లభనషారలు, రేఖా రణితం , సంవర్ ామాన్నలు,
తిక్రోణమితి, క్షేప్త రణితం (వైశాలే లు , ఘనరరిమాణాలు), సారటిసక్
ర ీ
తదితర్ అంశాలను చదవాల్స. సూత్రరాలు

,

ఫారుీ లలపై రటుర

సాధించాల్స. చాల మంది న్నన్మాే థ్సీ అభే రుులు.. జీఎస్లో మంచి
స్కక రు చేసనరప టికీ ఇందులో వెనుకబడి పొతుంట్టరు. కాబటిర సదరు
అభే రుులు వీలైనంత ఎకుక వ సమయానిా ప్రరాకీస్
ర కు కేట్టయించాల్స.
ఆరు నుంచి రద్య తర్రతి వర్కు ఉనా రణిత పుసకా
ీ లను చదవాల్స.

ఎఫఆర్ఓలో ఇంగ్ల ాష్

ఆపన
ష ల్ సబ్జ్క్స ు

,

మిగ్లల్సన అనిా పేరర్ ికు భినా ంగా ఎఫఆర్ఓలో జనర్ల్ ఇంగ్ల ిష్
ఉంటుంది. ఇందులో వకారే లరీ , పార్టీ ఆఫ స్సప చ్ , టెనెీ స్, డ్జరైక్ రఇన్డ్జరైక్ ర స్సప చ్

,

సంపుల్,

కాంపోండ్జ,

కాంపెక్
ి ీ సెంటెనెీ స్

కాంప్రరహెనన్
ష తదితర్ అంశాలను అధ్ే యనం చేయాల్సీ ఉంటుంది.
ప్రశా లు రద్య తర్రతి సాుయిలో ఉంట్టయి. ఇంగ్ల ిష్పై ప్రరాథ్మిక
రరిజాాన్ననిా రరీక్షంచేల ప్రశా లు అడుగుత్సరు. దనికోసం బేసక్
గ్రరామర్ అంశాలపై రటుర సాధించాల్స.

,

ఆపన
ష ల్ సబ్జక్ట
్ ు:

రరీక్షలో అతే ధిక వెయిటేజీ ఈ విభాగానికే కేట్టయించారు.

అభే రి ు ఆసకి ీ మేర్కు ఆరన
ష ల్ను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇందులోని ప్రశా ల కి్
ి త
ర డిగ్రరీ సాుయిలో ఉంటుంది. కాబటిర అభే రుులు
తమ సబ్జకు
ె ర కు సంబంధించిన ప్రరామాణిక పుసకా
ీ లను అధ్ే యనం
చేయడం మంచిది. లైఫ సెనైీ స్ అభే రుులు ఎనిా రాన్మెంటల్ సైన్స్
సబ్జకు
ె ర ను ఎంచుకుని రరీక్ష రాస్త ీ అతే ధిక మారుక లు పందొచుు .
ఇంజనీరింగ్ర విద్యే రుులు వారి సబ్జకు
ె ర లనే ఎంచుకుంటే మంచిది. ఈ
సబ్జకు
ె ర లోి అతే ధిక మారుక లకు గేట్ మెటీరియల్ చదవాల్స.

ిఫరెన్స్ట పుసకా
త లు


ఎన్స్సఈఆర్టీ ఆరు నుంచి 12వ తర్రతి పుసకా
ీ లు (మాే థ్సీ , సైన్స్,
స్క్ల్, డిజాసర్
ర మేనేజ్మెంట్).



ఇంగ్ల ిష్-రన్ అండ్జ మారి రన్



కాా ంటిటేటివ్ ఆపిటూ
ర ే డ్జ - ఆర్ఎస్ అరరాా ల్.



మొప్డన్ అప్రరోచ్ టు వెర్బ ల్ రీజనింగ్ర-ఆర్ఎస్ అరరాా ల్.

