
ఉ్య ోగ ియామకాలు : పో టీ పరీష ిధానం, సిలబ్ 

గరూ ్ – III సరీీసులు    -    పరీషా ిధానం 

పేప్ సబజె్ుు  పర్నలు 
మటుపు్ ఛాి్  

కాల థోథధి 
గంటలు  

గరి ు్  
మా్కులు 

పాట్ి–ిఎ ్ాాతిప ీషి భ్జే ్ట్్ితరాిపా్ నలు  

పేపటి–ిI జనర్ి్్డీ్ి ి ా ారణి ామ ాయ ాలు ౦ ½  

పేపటి–ిII చరి ర్, రాజకీయ థోథస, సమాజం 

i ి ెలం ాణి ామా కి–ి ాం్కృ కిచ ితా,ి
ెలం ాణి ాట్రి మి ా వం 

ii ి ారతి ాజ్యంగం,ి ాజ్ీయాలప ైిభవ ాహన 

iii ి ామా కి ి ,ిభం ాలుిపభాుతవి
ి ా ాలు 

౦ X ౦  ½  

పేపటి–ిIII ఆరిి్ థోథస – అిథృ్ిి  
i ి ారతిమ ిికివయవ థ్ ి ిభం ాలు,ి్్ా్ళు 

ii ి ెలం ాణిమ ిికివయవ థ్ ి–ిభివృ్ధి  
iii ిభివృ్ధి ,ిమారపులుిత్ధతరిభం ాలు 

౦ X ౦  ½  

         ొ్ం మా్కులు  : ౦ 

 

పేప్ – II  -  చరి ర్, రాజకీయ థోథస, సమాజం 

I. ెలం ాణ ామా కి–ి ాం్కృ కిచ ితా,ి ెలం ాణి ాట్రి మి ా వంి  

.ి ాత్ాహనిలు,ి య్వవకులు,ి ిటణు ి కుండినిలు,ి ము్ధ ీండ-్ేముల్ాడి చా్ళకుయలుి –ి ాం్కృ కి
ఔనన ాయ ్టి ోడాుటు,ి ామా కి వయవ థ్ ి మతి ప ి్థథ తణలుి ి పాా ని ెలం ాణి లోి ్ౌ్ిి ్ా్ం,ి జ ైని
్ా్ం,ి ా ాి ాహి ాయలు,ివృ్ధయ ,ిక్లు,ి్ా్ిు ి ా ు్ రంలలోివృ్ధయ . 



.ి ్ాక యి ాజయ ాథ పని –ి ామా కి ాం్కృ కి భివృ్ధయ ్టి ్ా ిి ోడాుటు ి ్ాక యులి పాలనలోి
ెలుగుి ాటి ాహి ాయలి వృ్ధయ ,ి క్లు,ి ్ా్ిు ా ు్ రం,ి క్లుి వృ్ధయ ి ి ెలుగుి ా ాి ాహి ాయలి వృ్ధయ ,ి

్ాక యులకుివయ ేకం ాిపజా్ ర్ని ి్మ కకి–ి ారకకి రపగు్ాటు,ికుతణ్ి ాహీలి ామా క,ి
ాం్కృ కి ోడాుటుి–ి ా ాి ాహి ాయలు,ిక్లు,ి్ా్ిు ిిజ్ా నం,ిపండుగలు,ినృతయి్ం ీ ాలివృ ధ్య ి ి

్మ ితి్ం్కృ ిమి ా వం. 

.ిభ్్ిజ్హీివం్ిపాలని ి జ్ంి–ిరాటీ్ి్ా ిిమ్యి్ం్ం ాలుి ి ాలాటిజం్ి్ం్కరణలుి–ి్ాటిి
పా ావం,ి జ్ంి పభాువులి పాలనలోి ాం ికి –ి ాం్కృ క,ి మతపర  ైని ప ి్థథ తణలుి –ి ి్యి
్ం్కరణలు,ి ఉ ా యాి ి ావి ి్ాయలయంి ాథ పని –ి ఉననతి ి్య,ి ఉ్య యగి భవ్ా ాలి వృ్ధయ ,ి మ్యి
తరగ ివ ాా లిభవతరణ. 

.ి ెలం ాణి లోి ాం ిక- ాం్కృ క,ి ాజ్ీయి చెైతనయంి ి మరయి ్మాజంి –ి మం్ాి మా్భ,ి మం్ాి
ార్వతిప ిటతణు ,ి ా ాి ాహితయ,ిగరం ాలయిఉ్యమాలు,ిమ్ధిహిం్ూిఉ్యమం,ిమం్మాహిళాి్భ,ి

మహిళాి ఉ్యమాలి వృ్ధయ ి –ి ి ిజని రపగు్ాటుు ,ి ాం  ండు,ి ్ిమరంి భంి –ి ెలం ాణి  ై ాంగి
ాయు్ిపో ాటంి ి్ారణాలు,ిపరయవ ా ాలు. 

.ి యండియ్ి యూ య్ి లో్టి హ ీ్ ా్ా్ి ాట్రంి ి నంి –ి మం్పాా్ ే్ి ాట్రి భవతరణ,ి ప య్ ి మనిటణలి
ఒపుం్ంి–ిము కిఉ్యమంి - ,ి ెలం ాణి్ంరషణలిఉలు ంఘని–ిపాాం యిభ్మానతలుి–ి

ెలం ాణిభ్థు తవిచెైతనయంి ిపా ేయకి ెలం ాణి ాట్రoి్ో్ంిమం్య ్ని - ౦ి–ిివషలకుివయ ేకం ాి
పజా్ి ర్నలివృ్ధయ ి ి ెలం ాణి ాట్రి ఏ ాుటుి ధ్్ ాిఉ్యమాలుి - ౦ . 

II.ి ారతి ాజ్యంగంి–ి ాజ్ీయాలప ైిభవ ాహని  

 

.ి ారతి ాజ్యంగిప ిణామకరమంి–ి్వ ావం,ిము్యిలషణాలుి–ిపా్ ే కి 

.ిపాా్మకిహకుకలుి–ిమ్ే కి్ూ ాాలుి–ిపాా్మకిి్ిలు. 

.ి ారతి ్మాకయి వయవ థ్ ి ి ట్ి లషణాలుి –ి ్ేం్ాా ్ట,ి ా ా్ ర లకుి మ్యి ా్ని ్ం్ం్,ి ప ిపాలని
్ం్ం్ిభ ధ్ా ాలిిభజన. 



.ి ్ేం్ాి పభాుతవం,ి ాట్రి పభాు ావలుి –ి ాట్రప -పా ానమం ా,ి మం ాి మండ ,ి గవరనట,ి ము్యమం ా,ి
మం ామండ ి–ిభ ధ్ా ాలు,ిి్ిలు. 

.ి రా ీణ,ిపటా్ నిపాాం ాలిపాలన,ిపా ేయ ట్ం ి , ి ాజ్యంగి్వరణలోు ిపా ాు ిం నిభం ాలు. 

.ిఎ నకలివయవ థ్ ి ి్ేవచాాయుత,ి ాుషిఎ నకలు ిఎ నకలిభకరమాలు,ి ాజ్ీయిపా ీ్లు. 

.ి ారత్ే్ంలోి ాయయవయవ థ్ ి–ి్టరయా లి ాయయవయవ థ్ . 

.ిఎ ి  డుయలుు ికులాలు,ి  డుయలుు ి ెగలు,ి్లహీనివ ాా లు,ిమహి్లు,ిభలుి్ం్ాయకివ ాా లి్ంరషణకుి
పా ేయకి ్ం్నలు. 

ర ి జ్ యి  డుయలుు ి కులాలి కమట్,ి జ్ యి  డుయలుు ి ెగలి కమట్,ి జ్ యి ్లహీని వ ాా లి
కమట్ిమ్వరయంలోి్ం్ేమిప ిరషణియం ాాం ాలుి–ిభమలుిభం ాలు. 

.ి ారతి ాజ్యంగంి ినూతని్్ా్ళు. 

 

III.ి ామా కి ి ,ిిి్ిభం ాలు,ిపాభుతవిి ా ాలుి  

.ి ార యి ామా కి ా ణంి ి ారతి ్మాజి ము్యి లషణాలు,ి కులం,ి కుటుం్ం,ి ి్ాహంి రకుి
్ం్ం్ం,ి మతం,ి ెగలు,ి మహి్లు,ి మ్యి తరగ ి –ి ెలం ాణి ్మాజపుి ామా కి –ి ాం్కృ కి
లషణాలు. 

.ి ామా కి భం ాలుి ి భ్మానతలు,ి మనా ంపుి య రణులు,ి కుల్ా్ం,ి మత,ి కుల,ి వ ాా ్ా్ం,ి
పాాం య్ా్ం,ి మహి్లప ైి హిం్,ి ్ాల్ా ి కత,ి మానవులి భకరమర్ాణ,ి ికలాంగులు,ి
వోవృ్ియ లు. 

.ి ామా కి ఉ్యమాలుి ి  ై ాంగి ఉ్యమాలు,ి ెగలి ఉ్యమాలు,ి ్లహీని వ ాా లి ఉ్యమాలు,ి ్ితి
ఉ్యమాలు,ి ప ాయవరణి ఉ్యమాలు,ి మహిళాి ఉ్యమాలు,ి పాా యి ్వయంి పా ప ు ి ఉ్యమాలు,ి
పానవహకుకలిఉ్యమాలు. 

.ి ెలం ాణికుి్ం్ం ధం నిపా ేయకి ామా కిభం ాలుి ి్ెటి్ ,ిజో ి ,ి్ేవ్ా్ాివయవ థ్ ,ి్ాలి్ా ి కత,ి
్ా కి ువులిపోు  ్థ్,ివల్,ి  ై ాంగి్ం్ోభం,ిచే ేతి్ా ి కులి్ం్ోభం. 

.ి ాం ికి ి ా ాలుి –ి ్ం్ేమి ్ారయకరమాలుి ి  డుయలుు ి కులాలు,ి  డుయలుు ి ెగలు,ి యతరి ్లహీని
వ ాా లు,ి భలుి ్ం్ాయకి వ ాా లు,ి మహి్లు,ి ్ా ి కుఒలు,ి ికలాంగులు,ి ్ాలలుి త్ధతరి వ ాా లకుి

్ాయాత కి ి ా ాలు ి ఉ్య య ాలు,ి పే్ ికి రమ లని ్ారయకరమాలు,ి రా ీణ-పట్ణి భివృ్ధి ి
్ారయకరమాలు,ి్ాు రి ుి్ం్ేమ,ి ి ిజని్ం్ేమిత్ధతరి్ం్ేమి్ారయకరమాలు. 

 



పేప్ – III  -  ఆరిి్ థోథస – అిథృ్ిి  
 

I.ి ారతిమ ిికివయవ థ్ ి ిిి్ిభం ాలు,ి్్ా్ళుిి  

 

.ివృ్ధయ ి–ిభివృ్ధి ి ివృ ధ్య ి–ిభివృ్ధి ి ావనలుి–ివృ్ధయ ిభివృ్ధి ిమ్యి్ం్ం్ం. 
.ిమ ిికివృ్ధయ ిచరయలుి ిజ్ యిమ్ాయంి–ి రవచనం,ిజ్ యిమ్ాయం,ి ావనలుి–ిగణ ంచేిప య్ తణలుి

ామిమాతపాుిమ్ాయం,ి్ా ు్ విమ్ాయం. 
.ి పే్ ికంి –ి రప్య యగంి ి పే్ ికంి ావనలుి –ి మ్ాయంి మ ారం ాి పే్ ికం,ి మ్ా ేతరి మ ా ాలి

పే్ ికం,ిపే్ ికంిగణని ి రప్య యగంి–ి రవచనంి రప్య యగంిర్ాలు. 
.ి ారతి మ ిికి వయవ థ్ ి లోి పణాాికి రచని ి ల్వయలుి ి పాా ామాయలు,ి వయయాలు,ి పంచవరషి పణాాికలుి

ిజయాలుి–ి ివిపంచవరషిపణాాిక,ి్మ ితివృ ధ్య ి–ి ిమో్. 
 

II.ి ెలం ాణిమ ిికివయవ థ్ ి–ిభివృ్ధి ి  

 

.ిిభజనకుిపయరవంిమం్ాపా్ ే్ి ాట్రంలోి ెలం ాణిమ ిికి్వరమపంి - ౦ ి ి రుషయి య రణులుి–ి
రపి ్్ా్ా్ికమటి ,ి ్ిలుి ల ్,ి ారావ,ి్ాంచిికమటీలు ,ిఉ్య య ాలుి జ ైి ార్ికమటి,ి ిటి

ాు ికమటీ ి–ితకుకవిభివృ్ధి . 
.ి ెలం ాణలోిభూి్ం్కరణలుి ిమ్యివరపు లివయవ థ్ ిర్ియ ి–ిజీం్ా ీ,ిజ్ ీ ాయ ీ,ియ ాం్ా ీివయవ థ్ లి

ర్ియ ి ి్ౌలు్ారపి్ం్కరణలుి ిభూిప ిమ ి ి  డుయలుు ిపాాం ాలోు ిభూిప ా కరణ. 
.ి వయవ ాయంి –ి భని్ం్ి రం ాలుి ి ాట్రి ్ూథ లి ఉతు ు ి లోి వయవ ాయంి –ి భని్ం్ి రం ాలి ్ాటా,ి

భూి కమ ాలి ి ు్ రణ,ి వయవ ాయంప ైి మ ారపడడం,ి టిి పారప్లి –ి ాగు టిి వనరపలుి ి  ట్ి
భూములివయవ ాయి్మ్యలు,ివయవ ాయిపరప . 

.ిపా ి రా మక,ి్ేవలిరం ాలుి ిపా ి రా మకిభివృ్ధి ి ిపా ి రా మకిరంగంి ా ణం,ివృ్ధయ ి–ి్ూష ి ాథ ,ి
నని తరా,ి మ్యి తరాి ప ి్రమలి ఎంి ఎ్ి ఎంి య ి రంగం,ి పా ి రా మకి మౌ కి ్్ిపాయాలు,ి
ెలం ాణిపా ి రా మకిి ానం,ి్ేవలిరంగంి ా ణంి–ివృ్ధయ . 

  



 

III.ిభివృ్ధి ి–ిమారపులకుి్ం్ం ధం నిభం ాలుి  

 

.ి భివృ ధ్ి ి చలని లతి ి ారత్ే్ంలోి పాా యి భ్మానతలుి –ి ాం ికి భ్మానతలుి –ి కులం,ి
ెగలు,ి ంగివవషత,ిమతం,ివల్లు,ిపట్ణీకరణ. 

.ిభివృ ధ్ి ి–ి ా్రయతి ిభూ్ేకరణిి ానంి ి ావ్థతణలిపున ా్ా్ం. 

.ి మ ిికి ్ం్కరణలుి ి వృ్ధయ ,ి పే్ ికం,ి భ్మానతలుి –ి ామా కి భివృ్ధి ి ి్య-మ  గయం ,ి ామా కి
ప ివరున,ి ాం ికిభ్తా. 

.ి్ి్థథ రిభివృ్ధి ి ి ావన,ిగణన,ి్ి్థథ రిభివృ ధ్ి ిల్వయలు.ి 

 

 

  


