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APPSC GROUP 2 Syllabus and Exam Pattern In Telugu 
 ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్బి్లక్ సర్వీ స్ కమిషన్ (ఎపిపిఎస్ిి) గ్రూ ప్-2 పరీక్ష రెండు దశలలో జరుగుతెంది.  

• మొదటి దశలో 150 మార్కులకు పిరలిమ్సి (స్్రీనంగ్) ప్ర్వక్ష 
•  ర్ ండో దశలో 450 మార్కులకు  మెయిన్ ప్ర్వక్ష  నర్ీహిస్తా ర్క.  

పిరలిమ్సి ప్ర్వక్షలో అర్కు త స్తధ ంచిన అభ్యర్కు లు మాతరమే మెయిన్ ప్ర్వక్ష ర్తయడానకి అర్కు లు. పిరలిమ్సి 
మర్ియు మెయిన్ి ప్ర్వక్షకు APPSC స్ిలబస్ ఒకట.ే  కొని పో సటు లకు కంప్యయటర్ పతర ఫిషయిిెన్సి టసె్ు 
కూడా ఉంట ంద .  

ప్రిలిమ్స్ పరీక్షా విధానం:  

• సెక్షన్-A :జనర్ల్ సుడసీ్ & మెంటల్ ఎబ్లలిట ీ - 50  మారుు లు  
• సెక్షన్-B :ఆంధ్రప్రదేశ్ స్తమాజిక మర్యిు సంసుృతిక చర్ితర మర్యిు భార్త ర్తజ్యంగ్ం - 50  

మారుు లు  
• సెక్షన్-C : ప్రణాళిక మర్ియు ఆర్ిుక వ్యవ్సథ   - 50  మారుు లు.  

అని పో టి ప్ర్ిక్షలకు ఉప్యోగ్ప్డే – నెల ,వతర్ం, ర్ోజు వతర్ి సమకతలిన అంశతల కొర్కు Tejaswi’s 
Daily GK in Telugu app నట డౌనలి డ్ చసేటకొన వీక్షంచగ్లర్క, app కోసం ఇకుడ కిిక్ చేయండష . 
Click Here :: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en_US&g
l=US 

మెయిన్్ పరీక్షా విధానం:  

మొత్తంమార్కు లు - 450 

• ప్ేపర్-1 - జనర్ల్ సుడసీ్ & మెంటల్ ఎబ్లలిటీ – 150 మారుు లు  
• ప్ేపర్-2-ఆంధ్రప్రదేశ్ స్తమాజిక మర్యిు సంసుృతిక చర్తిర మర్ియు భార్త ర్తజ్యంగ్ం – 150 

మారుు లు 
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•  ప్ేపర్-3-ప్రణాళిక మర్యిు ఆర్ిుక వ్యవ్సథ ముఖ్యంగత ఆంధ్రప్రదశే్ ప ై ప్రత్ేయక దృషిు  – 150 

మారుు లు   

స్రీనంగ్  మరియు  మెయిన్్  సరలబస్  

పే్పర్-I  

➢ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ :   
▪ జ్తీయ మర్యిు అంతర్తా తీయ పతర ముఖ్యత కలిగిన సంఘటనలు.  
▪ సమకతలీన అంశతలు – అంతర్తా తీయ, జ్తీయ మర్ియు పతర ంతీయ.  
▪ ర్ోజువతర్వ జీవితంలో జనర్ల్ స్ నై్ి మర్ియు దాన అనటవ్రా్నాలు  
▪ సమకతలీన స్ నై్ి & టెకతిలజీ మర్ియు ఇనఫర్మేషన్ టకెతిలజీ అభివ్ృద ు   
▪ భార్తీయులకు పతర ధానయతనచేే ఆధ్టనక భార్తదశేం యొకు స్తమాజిక-ఆర్ిథక మర్ియు 

ర్తజకయీ చర్తిర జ్తీయ ఉదయమం.  
▪ భార్తీయ ర్తజకీయం మర్ియు ప్ర్ిపతలన: ర్తజ్యంగ్ సమసయలు, ప్రజ్ విధానం, 

సంసుర్ణలు మర్యిు ఇ- పతలన కతర్యకూమాలు.  
▪ భార్త భౌగోళిక అంశతలు ముఖ్యంగత ఆంధ్రప్రదశే్ అంశతలప ై ప్రత్ేయక దృషిు.  
▪ విప్తతా  నర్ీహణ: దటర్బలతీ స్ిథతి, నవతర్ణ మర్ియు ఉప్శమన వ్యయహాలు, విప్తతా  

యొకు అంచనాలో ర్మిోట్ స్ నింగ్ మర్ియు GIS యొకు అనటవ్రా్నాలు.  
▪ సటస్ిథర్ అభివ్ృద ు  మర్యిు ప్ర్తయవ్ర్ణ ప్ర్రి్క్షణ  
▪ అంకగ్ణిత త్ార్ుిక అంశతలు , విశలిషణాతేక స్తమర్థయం మర్ియు త్ార్ిుక వివ్ర్ణ.  
▪ డేటా విశలిషణ: డటేా యొకు ప్టిుక డటేా యొకు విజువ్ల్ పతర తినధ్యం పతర థమిక డేటా విశలిషణ 

(సగ్ట , మధ్యమం, వతయపిా  మర్ియు వ్యత్ాయసం వ్ంటి స్తర్తంశ గ్ణాంకతలు) మర్యిు 
వతయఖ్ాయనం.  

▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ మర్యిు దాన ప్ర్ిపతలనా, ఆర్ిథక, స్తమాజిక, స్తంసుృతిక, ర్తజకీయ మర్యిు 
చటుప్ర్మెనై చికుులు / సమసయలు.  
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పే్పర్-II  

➢ ఆంధి్ పిదేశ్ యొక్క సామాజిక్ మరియు సాంస్కృతిక్ చరితి్ :  
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకు స్తమాజిక మర్ియు స్తంసుృతిక చర్తిర: ఆంధ్ర యొకు భౌగోళిక 

లక్షణాలు – దాన చర్తిర మర్ియు సంసుృతిప ై ప్రభావ్ం – ప్యర్ీ-చార్ితరక సంసుృతతలు – 
శతతవతహనటలు, ఇక్వీకులు- స్తమాజిక-ఆర్ిథక మర్యిు మత ప్ర్ిస్ిథతతలు – స్తహతియం, కళ 
మర్ియు వతసటా శిలపం – విషతు కుండషనాలు, వ ంగ ితూర్కప చాలుఖ్టయలు, త్ెలుగ్ు చోళులు- 
సమాజం, మతం, త్ెలుగ్ు భాష, స్తహితయం, కళ మర్ియు వతసటా శిలపం.  

▪ 11 మర్యిు 16 శత్ాబాా లు A.D మధ్య ఆంధ్రదేశతని పతలించిన వివిధ్ ప దా మర్ియు చిని 
ర్తజవ్ంశతలు.  

▪ 11 నటండష 16 వ్ శత్ాబాా లు A.D మధ్య ఆంధ్రదశేంలో స్తమాజిక-స్తంసుృతిక మర్యిు మత 
ప్ర్ిస్ిథతతలు, స్తమాజిక నర్తేణం, కుల వ్యవ్సథ , మహిళల స్ిథతి.  

▪ త్ెలుగ్ు భాష, స్తహితయం, కళ, వతసటా శిలపం మర్ియు చితరలేఖ్నం వ్ృద ు .  
▪ యరర్ోపయిని ఆగ్మనం- వతణిజయ కమందరా లు- కంప న్స కింద ఆంధ్ర- 1857 తిర్కగ్ుబాట  

మర్ియు ఆంధరా ప  ైప్రభావ్ం- బ్లరటిష్ పతలన స్తథ ప్న- స్తమాజిక-స్తంసుృతిక మేలకులుప్ు, 
జస్ిుస్  పతర్వు / వ్యకిాగ్త గౌర్వ్ ఉదయమాలు- మధ్య ఆంధరా లో జ్తీయవతద ఉదయమం వ్ృద ు  
1885 నటండష 1947– స్ో షలిసటు ల పతతర- కమరయనసటు లు- జమందార్ి వ్యతిర్మక మర్ియు 
కిస్తన్ ఉదయమాలు.  

▪ జ్తీయవతద కవితీం, విపి్వతతేక స్తహతియం, నాటక సంసథలు మర్యిు మహళిల 
భాగ్స్తీమయం.  

▪ ఆంధ్ర ఉదయమం యొకు మరలం మర్యిు ప ర్కగ్ుదల- ఆంధ్ర మహాసభ్ల పతతర- 
ప్రముఖ్మెనై నాయకులు- ఆంధ్ర ర్తషు రం ఏర్పడటానకి దార్ితీస్ని సంఘటనలు 1953.  

▪ ప రస్ మర్యిు వతరా్ ప్తిరకల పతతర ఆంధ్ర ఉదయమంలో ప్త్రా లు.  
▪ ల ైబరర్వ ఉదయమం మర్ియు జ్నప్ద & గిర్ిజన సంసుృతి పతతర.  
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్తషు ర ఏర్తపట కు దార్తిీస్ని సంఘటనలు – విశతలంధరా  మహాసభ్ – ర్తష్టతు ర ల 

ప్ునర్ీయవ్స్్థకర్ణ కమిషన్ మర్యిు దాన స్ఫితర్కిలు – ప దామనటషతలు ఒప్పందం – 
1956 మర్యిు 2014 మధ్య ముఖ్యమెైన స్తమాజిక మర్ియు స్తంసుృతిక కతర్యకూమాలు.  
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➢ భారత్ రాజ్యంగం :  
▪ భార్త ర్తజ్యంగ్ం యొకు సీభావ్ం – ర్తజ్యంగ్ వికతసం – భార్త ర్తజ్యంగ్ం యొకు 

ముఖ్య లక్షణాలు – ముందటమాట – పతర థమిక హకుులు, ర్తష్టతు ర  ఆదేశిక సూత్రా లు మర్ియు 
వతటి మధ్య సంబంధ్ం – పతర థమిక విధ్టలు, విలక్షణమెనై లక్షణాలు – ఏక కమందర మర్ియు 
సమాఖ్య వ్యవ్సథ  లక్షణాలు.  

▪ భార్త ప్రభ్ుతీ నర్తేణం మర్ియు విధ్టలు- శతసనసభ్, కతర్యనర్తీహక మర్యిు 
నాయయవ్యవ్సథ  ర్కతలు- ఏకసభ్య, ద ీసభ్య- కతర్యనర్తీహక – పతరి్మెంటర్వ, నాయయవ్యవ్సథ  
నాయయ సమక్ష, నాయయ కతర్యకలాపతలు.  

▪ కమందర మర్యిు ర్తష్టతు ర ల మధ్య శతసన మర్ియు కతర్యనర్తీహక అధ కతర్తల ప్ంపణిీ; కమందర 
మర్ియు ర్తష్టతు ర ల మధ్య శతసన, ప్ర్ిపతలనా మర్యిు ఆర్ిథక సంబంధాలు– ర్తజ్యంగ్ సంసథల 
అధ కతర్తలు మర్యిు విధ్టలు- యుపిఎస్ిి, స్టుట్ ప్బి్లక్ సర్వీస్ కమషనటి , CAG మర్ియు 
ఫ ైనాన్ి కమిషన్. 

▪ కమందరం- ర్తషు ర సంబంధాలు- సంసుర్ణల అవ్సర్ం- ర్తజ మనాిర్ కమిటీ, సర్తుర్ియా 
కమిషన్, M.M. ప్ంచి కమిషన్ – భార్తీయ కమందరరయ మర్ియు సమాఖ్య ర్తజ్యంగ్ 
లక్షణాలు.  

▪ ర్తజ్యంగతనకి సవ్ర్ణ ప్రకిూయ – కమందరరకర్ణ Vs వికమందరరకర్ణ – సమాజ అభివ్ృద ు  
కతర్యకూమాలు- బలీంత్ేర మెహత్ా, అశోక్ మెహత్ా కమిటలీు 73 వ్ మర్ియు 74 వ్ 
ర్తజ్యంగ్ సవ్ర్ణ చటాు లు మర్యిు వతటి అమలు.  

▪ భార్తీయ ర్తజకీయ పతర్వులు- జ్తీయ, పతర ంతీయ- ఏక పతర్వు, ద ీ-పతర్వు, అన క-పతర్వు 
వ్యవ్సథలు  

▪ పతర ంతీయత మర్ియు ఉప్ పతర ంతీయత-కొతా ర్తష్టతు ర ల డషమాండ్ – శ్రూ కృషు  కమిట ీ– జ్తీయ 
సమెైకయత- భార్తీయ ఐకయతకు ఉని లోపతలు.  

▪ భార్తదశేంలో సంక్మమ యంత్రా ంగతలు-ష డూయల్్ కులాలు, త్గె్లు మర్ియు మెనైార్టిీలకు 
కమటాయింప్ులు, ఎస్్ిలు, ఎస్్ులు మర్యిు వనెటకబడషన తర్గ్తతలకు ర్జిర్మీషనటి - ఎస్్ిలు, 
ఎస్్ుల దటర్తగ్త్ాల నవతర్ణ చటుం- జ్తీయ మర్ియు ర్తషు ర ఎస్్ిలు, ఎస్్ులు మర్ియు 
బ్లస్ిలు కమిషనటి , మహిళా కమిషన్, జ్తీయ మర్యిు ర్తషు ర మెైనార్టిీల కమిషనటి  – 
మానవ్ హకుుల కమిషన్- ఆర్వుఐ- లోక్ పతల్ మర్ియు లోక్ యుకతా .  
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పే్పర్-III 

➢ పిణాళిక్ మరియు ఆరిిక్ వ్యవ్స్థ  :  
▪ భార్తీయ ఆర్ిథక వ్యవ్సథ  మర్యిు ప్రసటా త స్ిథతి, స్తమాజిక-ఆర్ిథక – లక్వయలు మర్ియు 

విజయాలు – నూతన ఆర్ిథక సంసుర్ణలు 1991.  
▪ ఆర్ిథక వ్యవ్సథ నయంతరణ – నయంతరణ సంసథల సృషిు - నీతి ఆయోగ్- కోఆప్ర్మటివ్ ఫ డర్లిజం 

మర్ియు ఆర్ిథక వ్నర్కల వికమందరరకర్ణ – సమగ్ూ వ్ృద ు  మర్ియు సటస్ిథర్ అభివ్ృద ు  లోపించడం: 
కతర్ణాలు, ప్ర్ిణామాలు మర్యిు ప్ర్ిష్టతుర్తలు.  

▪ ఆర్ిథక విధానాలు వ్యవ్స్తయ విధానాలు – భార్తదేశం యొకు జిడషపిలో వ్యవ్స్తయం 
యొకు సహకతర్ం –వ్యవ్స్తయం యొకు ర్కణ సమసయలు, ఉతపతాి, మార్ ుటింగ్ మర్ియు 
ప్ంపిణ.ీ  

▪ పతర్ిశతూ మిక విధానాలు- భార్తదేశంలో పతర్శితూ మిక అభివ్ృద ు  యొకు ప్రధాన లక్షణాలు – 
ర్ంగతల కూర్కప – ఉపతధ , ఉత్ాపదకతలో ప ైైవ ట్ మర్ియు ప్రభ్ుతీ ర్ంగతల పతతరలు – 
అభివ్ృద ులో ఐటి ప్ర్శిూమల పతతర.  

▪ వ్నర్కలు మర్యిు అభివ్ృద ు  వ్నర్కల ర్కతలు – భౌతిక మరలధ్నం మర్యిు ఆర్ిథక 
మరలధ్నం – జనాభా- ప్ర్ిమాణం, కూర్కప మర్ియు ప ర్కగ్ుదల-పో కడలు; శతూ మిక శకిా 
యొకు వ్ృతాి ప్ంపిణ-ీ మానవ్బ్లవ్ుు ద ా  సూచిక. జనాభా డషవిడెండ్.  

▪ దరవ్యం, బాయంకింగ్ మర్యిు ప్బి్లక్ ఫ నైాన్ి ఆర్ిబఐ యొకు దరవ్య విధానం – దరవ్య విధానం – 
లక్వయలు – దరవ్య అసమతతలయత మర్యిు లోట  ఫ ైనాన్ి – కొతా విదేశ్ర వతణిజయ విధానం. 
ప్రసటా త ఖ్ాత్ా అసమతతలయత; ఎఫ డషఐ. దరవయయలబణం, దాన కతర్ణాలు మర్ియు నవతర్ణలు; 
బడెాట్ – ప్నటిలు మర్ియు ప్నటియిేతర్ ఆదాయం. వ్సటా వ్ులు మర్ియు స్టవత ప్నటి 
(జిఎస్ిు)  

▪ జ్తీయ ఆదాయం మర్ియు భావ్నలు – సూథ ల జ్తీయోతపతాి – నకర్ దేశ్రయ ఉతపతాి, 
తలసర్ి ఆదాయం.  
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➢ ఆంధి్పిదేశ్ ఆరిథక్ విధానాలు:  
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్ుతీ స్తమాజిక ఆర్ిథక సంక్మమ కతర్యకూమాలు 
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జనాభా కూర్కప – గతూ మణ – ప్టుణ, లింగ్ నషపతాి, వ్యసటి ప్ంపణిీ.  
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవ్స్తయం మర్యిు పతర్ిశతూ మిక వ్ృద ు  - ఆంధ్రప్రదశే్ లో ఆదాయానక,ి ఉపతధ క ి

వ్యవ్స్తయం యొకు సహకతర్ం.  
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భ్ర సంసుర్ణలు – ప్ంట విధానం – ఆంధ్రప్రదశే్ న్సటిపతర్కదల విధానం – 

వ్యవ్స్తయ ఆర్ిథక వ్నర్కలు – వ్యవ్స్తయ ర్తయితీలు – ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజ్ ప్ంపిణీ వ్యవ్సథ.  
▪ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పతర్శితూ మిక అభివ్ృద ు  – ప్ర్ిశూమల వ్ృద ు  మర్ియు నర్తేణం – ప్ర్ిశూమలకు 

పో ర త్ాిహకతలు – పతర్శితూ మిక కతర్ిడార్కి  మర్యిు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోన స్ జ లు – పతర్ిశతూ మిక 
అభివ్ృద ుకి అడ్ంకులు – విదటయత్ పతర జ కుు లు - ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్నర్కల అభివ్ృద ు  - ఆంధ్రప్రదశే్ 
బడెాట్ వ్నర్కలు మర్యిు అడ్ంకులు –A.P విభ్జన చటుం ప్ర్ిస్ిథతతల నరె్వ ర్కప-  కమందర 
సహాయం మర్యిు సంఘర్షణ సమసయలు – ప్రజ్ ర్కణం మర్ియు బాహయ సహకతర్ 
పతర జ కుు లు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్తషు ర సూథ ల జ్తీయోతపతాి – భార్తదేశంత్ో మర్యిు పొ ర్కగ్ు 
ర్తష్టతు ర లతో పో లిక.  
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APPSC గ్రూ ప్ -2 పిరప్ర్మషన్ కోసం స్ిలబస్’కు అనటగ్ుణంగత అంశతలవతర్వగత ప్రతీ ర్ోజు పతర కీుసట ప్రశిలు 
PDF లో ఇవ్ీడం జర్కగ్ుతతంద . వీటిన మకు WhatsAPP మర్యిు Telegram చేయబడునట. అలాగమ 
(25) వీకీి మోక్ టెసటు లు online కండక్ు చయేబడునట . తీర్లోన  mobile app కూడా ఇవ్ీడం 
జర్కగ్ుతతంద . 

Click Here to Register : https://imojo.in/1yba7q8 

పతర ర్ంభ్ ఆఫర్ కింద కమవ్లం ర్ూ.369 (999) అంద సటా నాిము. అసలు ధ్ర్ ర్ూ.999 మాతరమె. ఆఫర్ 
కమవ్లం 30.08. 2022 వ్ర్కు మాతరమె. ఇప్ుపడు subscribe చేసటకోవ్డం వ్లి మకు ఇప్ుపడు వ్ర్కు 
జర్ిగని ర్ ండు మోక్ టెసటు లు PDF త్ో పతట  ర్మప్ు జర్గ్బో యిే వీకీి మోక్ టెసటు  ర్తయవ్చటే. 

Click Here to Register : https://imojo.in/1yba7q8 

 

ఇద  వినాయక చవితి సందర్భంగత 31.08.2022 నటండష daily పతర కీుసట ప్రశిలు పతర ర్ంభ్ం. 
వివ్ర్తలకు : 8639066396(WhatsAPP) సంప్రద ంచండష. 
Phone Pay :: 7989213071 
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