POLICE JOBS SYLLABUS CHART – 1st JAN 2021 to JUNE 2021 ( 6 MONTHS)
JAN 2020
Date
01-JAN

Subject
INDIAN HISTORY

Lesson
ప్రాచీన భారత దేశ చరితా, చరితా పూరవయుగం, రరతి యుగం

02-JAN

INDIAN HISTORY

సంధూ నాగరికత, వేదకరలం నాగరికత

INDIAN HISTORY

జైన, బౌదధ మతాలు

INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం ఉనికి, భౌగోళిక విసతీ రణం, నస
ై రిిక సవరూపం

ARITHMETIC

నంబర్ ససట మ్

INDIAN HISTORY

మగధ సరమరాజయం, మౌరయ సరమరాజయం

ARITHMETIC

నంబర్ ససట మ్

INDIAN HISTORY

కుషరనులు, సంగమ యుగం, ప్రాచీన తమిళ రరజయయలు

ARITHMETIC

వరి ములు, వరి మూలములు

GEOGRAPHY

భారత దేశం – శీతోష్ణ సి తి

ARITHMETIC

వరి ములు, వరి మూలములు

INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం – నేలలు

TS CULTURE

తెలంగరణ సంసకృతి, కళలు, సరహితయం

TS CULTURE

తెలంగరణ సమరజంలో కులవృతత
ీ లు

INDIAN HISTORY

గుపతీల యుగం

03-JAN
04-JAN

05-JAN

06-JAN

07-JAN

08-JAN

09-JAN

10-JAN
11-JAN

12-JAN

13-JAN

WEEKLY REVISION

WEEKLY REVISION
INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం – నదులు, నదీ వయవసి

REASONING

ఆలరాబేట్ టెస్టట

INDIAN HISTORY

పతష్య భూతతలు – హరషవరధనుడు, బాదామీ చాళుకుయలు

REASONING

ఆలరాబేట్ టెస్టట

14-JAN

15-JAN

16-JAN

17-JAN
18-JAN

19-JAN

20-JAN

21-JAN

22-JAN

23-JAN

24-JAN
25-JAN

26-JAN

INDIAN HISTORY

పలల వతలు, రరష్ట ర కూటులు

REASONING

కోడంగ్ – డీకోడంగ్

INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం – నీటిప్రరుదల వయవసి , ప్రాజకుటలు

REASONING

కోడంగ్ – డీకోడంగ్

INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం – అడవతలు, అటవీ సంపద, వనయమృగ సంరక్షణ కందాాలు

INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం – పశుసంపద, మత్య సంపద

TS CULTURE

తెలంగరణ కళారూప్రలు, నృతాయలు

INDIAN HISTORY

భకిీ ఉదయమం

INDIAN GEOGRAPHY

భారత దేశం – వయవసరయం, పంటలు

ARITHMETIC

ఘనము, ఘన మూలం

INDIAN HISTORY

రరజపతతతాలు

ARITHMETIC

ఘనము, ఘన మూలం

INDIAN HISTORY

ఢల్లల సూలరీనులు

ARITHMETIC

కొలతలు

INDIAN GEOGRAPHY

భారతదేశం – శకిీ వనరులు (బొ గుి, జలవిదుయత్, సంపాదాయేతర ఇంధన వనరులు)

ARITHMETIC

కొలతలు

TS CULTURE

తెలంగరణ ఉత్వరలు, జయతరలు, పండుగలు

INDIAN GEOGRAPHY

భారతదేశం - ఖనిజయలు

TS CULTURE

తెలంగరణ వరరసతవ కటట డాలు, దేవరలయరలు

GRAND TEST -01

WEEKLY REVISION
INDIAN HISTORY

మొగల్ సరమరాజయం

INDIAN GEOGRAPHY

భారతదేశం –పరిశమ
ర లు

ARITHMETIC

అకరణీయ సంఖయలు

INDIAN HISTORY

దక్షణ భారత రరజయయలు – బహమనీ, విజయనగర సరమరాజయం, భాష్, సరహితయం, కళలు,

సరంసకృతిక పరిసి తతలు
27-JAN

28-JAN

29-JAN

30-JAN

ARITHMETIC

అకరణీయ సంఖయలు

INDIAN HISTORY

మలి మొగలులు

REASONING

శ్రరణులు

INDIAN GEOGRAPHY

భారతదేశం – రవరణా (రోడుు, రైలు, విమరనాలు)

REASONING

శ్రరణులు

INDIAN GEOGRAPHY

భారతదేశం – జనాభా

TS GEOGRAPHY

తెలంగరణ ఉనికి విసీ రణ, నేలలు, శీతోష్ణ సి తి

TS CULTURE

తెలంగరణ రచనలు, రచయతలు, కళలు

31-JAN

GRAND TEST -02

FEB 2021
01-FEB

INDIAN HISTORY

భారత్ లో యూరోపయన్ దేశ్రల పావశ
ే ం

TS GEOGRAPHY

తెలంగరణ – నదులు, నీటిప్రరుదల వయవసి , ప్రాజకుటలు

02-FEB

03-FEB

04-FEB

05-FEB

06-FEB

07-FEB
08-FEB

09-FEB

10-FEB

11-FEB

12-FEB

REASONING

భిననమన
ై వి గురిీంచుట

INDIAN HISTORY

ఆంగల యుల అధికరర సరిపన, బ్రాటీష్ గవరనర్ జనరల్్, వైశ్రరయ్ లు

REASONING

భిననమన
ై వి గురిీంచుట

INDIAN HISTORY

1857 తిరుగుబాటు

REASONING

ప్ో లిక పరీక్ష

TS GEOGRAPHY

తెలంగరణ రవరణా (రహదారులు, రల
ై వవ వయవసి )

REASONING

ప్ో లిక పరీక్ష

TS GEOGRAPHY

తెలంగరణ ఖనిజయలు, పరిశమ
ర లు

TS GEOGRAPHY

తెలంగరణ అడవతలు, వయవసరయం

TS CULTURE

తెలంగరణ ఉదయమ గయరలు, నినాదాలు

INDIAN HISTORY

భారత్ లో వివిధ ఉదయమరలు

TS GEOGRAPHY

తెలంగరణ జనాభా

REASONING

మిస్ంగ్ నంబర్్

INDIAN HISTORY

భారత జయతీయ కరంగరస్ట – మితవరదులు, అతివరదులు

TS CULTURE

తెలంగరణ సనిమరలు

REASONING

మిస్ంగ్ నంబర్్

INDIAN HISTORY

సరవతంతాయ భారత్ లో ఉదయమరలు

DISASTER
MANAGEMNET

విపతత
ీ లు వరటి నివరరణ

DISASTER
MANAGEMNET
TS CULTURE

తతప్రనులు, వరదలు, వరదల నిరవహణ

REASONING

డెైరక్షన్ టెస్టట

DISASTER
MANAGEMNET

భూకంప్రలు, పాపంచంలో, భారత్ లో అతి పెదద భూకంప్రలు, భూకంప విపతత
ీ ల నిరవహణ

WEEKLY REVISION

తెలంగరణ పతిాకలు, గరంథాలయరలు

13-FEB

14-FEB
15-FEB

16-FEB

17-FEB

18-FEB

19-FEB

20-FEB
21-FEB
22-FEB

23-FEB

TS CULTURE

తెలంగరణ సనిమరలు, పతిాకలు,

REASONING

డెైరక్షన్ టెస్టట

DISASTER
MANAGEMNET
ARITHMETIC

ధవని, వరయు కరలుష్యం
క.సర.గు & గ.సర.భా
GRAND TEST -03

INDIAN CULTURE

భారత సంసకృతి

DISASTER
MANAGEMNET
ARITHMETIC

కరువతలు, భారత్ లో పాధానమైన కరువతలు

INDIAN CULTURE

భారత సంగీతం, చితాలవఖనం, వరసుీ, శిలపకళ

DISASTER
MANAGEMNET
ARITHMETIC

సునామీలు, పాపంచంలో పెదద సునామీలు

INDIAN CULTURE

శ్రసతీ య
నృతాయలు, జయనపద కళలు
ీ

క.సర.గు & గ.సర.భా

సూక్షీీకరణ

DISASTER
MANAGEMNET
ARITHMETIC

పాభుతవ విపతత
ీ ల నిరవహణా చరయలు, నివరరణ చరయలు

DISASTER
MANAGEMNET
CA
DISASTER
MANAGEMNET
ARITHMETIC

పరరయవరణం, పరరయవరణ ఉదయమరలు, చటాటలు

ARITHMETIC

శ్రతాలు

ENGLISH

English test -1

సూక్షీీకరణ

CURRENT AFFAIRS REVISION JAN & FEB
కరప్ సదసు్లు, పాపంచ పరరయవరణ సమసయలు
శ్రతాలు

WEEKLY REVISION
ARITHMETIC

సరరసరి

ARITHMETIC

సరరసరి

INDIAN CULTURE

సరంసకృతిక సంసి లు, జయతీయ అవరరుులు

24-FEB

25-FEB

26-FEB

27-FEB

ARITHMETIC

లరభ నషరటలు

INDIAN CULTURE

భకిీ మరియు సూఫత ఉదయమరలు

ARITHMETIC

లరభ నషరటలు

INDIAN CULTURE

19వ శతాబద ం నాటి సరంసకృతిక, మత సంసకరణ ఉదయమరలు

TS CULTURE

తెలంగరణ సరంఘిక, సరంసకృతిక అంశ్రలు

ARITHMETIC

నిష్పతిీ , అనుప్రతం

TS ECONOMY

తెలంగరణ రరష్ట ర కొతీ ప్రరిశ్రరమిక విధానం 2015

ARITHMETIC

నిష్పతిీ , అనుప్రతం

TS ECONOMY

తెలంగరణ రరష్ట ర విధానాలు, SEZ లు

REASONING

రకీ సంబంధాలు

INDIAN CULTURE

GRAND TEST -04
భారత్ లో సరమరజిక నిరసన ఉదయమరలు (జయయతిభా పూలవ, సరవితీాబాయ, నారరయణ గురు,

28-FEB

అయయన్ కరలి, పెరయ
ి రర్ సరవమి, గరంధీ, అంబేదకర్
REASONING

రకీ సంబంధాలు

MAR 2021
01-MAR

02-MAR

03-MAR

REASONING

గణిత పాకయ
ిర లు

TS ECONOMY

తెలంగరణ రరష్ట ర పథకరలు

REASONING

గణిత పాకయ
ిర లు

TS ECONOMY

తెలంగరణ వయవసరయ, అభివృదిధ పథకరలు (రైతత బీమర etc.,)

REASONING

కరయల ండర్

04-MAR

05-MAR

06-MAR

07-MAR
08-MAR

09-MAR

10-MAR

11-MAR

12-MAR

INDIAN POLITY

భారత రరజయయంగ పరిణామ కరమం, సవభావం, ముఖరయంశ్రలు, పతఠక
ి

REASONING

కరయల ండర్

INDIAN POLITY

ప్రాథమిక హకుకలు, ఆదేశిక సూతాాలు, ప్రాథమిక విధులు

INDIAN POLITY

భారత సమరఖయ – విశిష్ట లక్షణాలు

REASONING

గడయరరం

INDIAN POLITY

కందా- రరషరటరల మధయ శ్రసన, పరిప్రలన అధికరరరల పంపణీ

REASONING

గడయరరం

INDIAN POLITY

WEEKLY REVISION
కందా పాభుతవం (రరష్ట ప
ర తి, పాధానమంతిా, మంతిామండలి అధికరరరలు, విధులు)

REASONING

అరిమటికల్ రీజనింగ్

REASONING

అరిమటికల్ రీజనింగ్

INDIAN POLITY

రరష్ట ర పాభుతవం (గవరనర్, ముఖయమంతిా, మంతిామండలి అధికరరరలు, విధులు)

REASONING

మిరరర్ ఇమేజ్

INDIAN POLITY

ప్రరల మంటు వయవహారరలు ( లోక్ సభ, రరజయయసభ)

REASONING

మిరరర్ ఇమేజ్

INDIAN POLITY

రరషరటరలోల అసెంబీల , శ్రసనమండలి వయవహారరలు

ARITHMETIC

భాగసరవమయం

INDIAN POLITY

73, 74 రరజయయంగ సవరణలు – సరినిక సంసి లు ( గరరమపంచాయతీలు, ముని్ప్రలిటీల
వయవసి )రరష్ట స
ర ి రయ ఎనినకల సంఘం – విధులు - బాధయతలు

13-MAR

INDIAN POLITY

ఎనినకల వయవసి : ఎనినకలు, అకరమరలు, పాధాన ఎనినకల కమిష్న్ విధులు – ఎనినకల
సంసకరణలు – రరజకీయ ప్రరీటలు
English test -2

14-MAR
15-MAR

INDIAN POLITY

GRAND TEST -05
భారత నాయయ వయవసి – నాయయ వయవసి కియ
ర రశీలత

16-MAR

ARITHMETIC

English test -3
భాగసరవమయం

SC/ST/BC, మహిళలు, మన
ై ారిటల
ీ ు – వరరికి పాభుతవం అందిసీ ునన సదుప్రయరలు, సంక్షమ
యంతాాంగం, జయతీయ SC/ST/BC కమిష్నుల, మైనారీట, మహిళా కమిష్నుల
17-MAR

ARITHMETIC

కరలం, పని

18-MAR

INDIAN POLITY
ARITHMETIC

REVISION TESTS
కరలం, పని

INDIAN POLITY

భారత రరజయయంగ సవరణలు

ARITHMETIC

బారు వడీు, చకరవడీు

INDIAN POLITY

కొతీ రరషరటరల ఏరరపటు – రరషరటరలు - ప్ౌరసతవం

INDIAN POLITY

జముీ కశీీర్ పతనరివభజన, లడఖ్ కందా ప్రలిత ప్రాంతం ఏరరపటు

19-MAR

20-MAR

English test -4
21-MAR
22-MAR
23-MAR

24-MAR

25-MAR

26-MAR

27-MAR

WEEKLY REVISION
INDIAN POLITY
INDIAN ECONOMY

REVISION
భారత దేశంలో వృదిధ – అభివృదిధ

ARITHMETIC

బారు వడీు, చకరవడీు

INDIAN ECONOMY

ఆరిిక వృదిధ, ఆరిికరభివృదిధ కొలమరనాలు

ARITHMETIC

క్షతా మితి

INDIAN POLITY

జయతీయ ఆదాయం, తలసరి ఆదాయం

ARITHMETIC

క్షతా మితి

INDIAN ECONOMY

పేదరికం, పేదరిక భావన

ARITHMETIC

వయసు్లపెై సమసయలు

INDIAN ECONOMY

నిరుదయ యగం

INDIAN ECONOMY

పంచవరష పాణాళికలు, నీతి ఆయోగ్
English test -5

28-MAR
29-MAR

30-MAR

INDIAN ECONOMY

GRAND TEST -06
భారత్ లో సుసి రరభివృదిధ, సమిీళిత వృదిధ

ARITHMETIC

వయసు్లపెై సమసయలు

ARITHMETIC

గొలుసు సూతాం

31-MAR

INDIAN ECONOMY

భారత్ లో ఆరిిక సంసకరణలు

ARITHMETIC

గొలుసు సూతాం

INDIAN ECONOMY

కందా వరరిషక బడెెట్ 2020-21
English test -6

APR 2021
01-APR

02-APR

03-APR

REASONING

రఖర చితాాలు

INDIAN ECONOMY

సో ష్ల్ ఎకనామిక్ సరవ

REASONING

రఖర చితాాలు

INDIAN ECONOMY

కందా పాభుతవ పథకరలు, ఇతర కరరయకరమరలు

TS ECONOMY

తెలంగరణలో వయవసరయం, అనుబంధ మరరరిలు
English test -7

04-APR
05-APR

TS ECONOMY

WEEKLY REVISION
తెలంగరణలో ప్రాజకుటలు, నీటిప్రరుదల రంగం

06-APR

REASONING

English test -8
ప్రచికలు

TS ECONOMY

తెలంగరణలో ప్రరిశ్రరమిక, సేవర రంగరలు

REASONING

ప్రచికలు

TS ECONOMY

తెలంగరణలో ఆరోగయ రంగం, మౌలిక వసతతలు

07-APR

08-APR

09-APR
10-APR

REASONING

సతటింగ్ ఎరంజ్ మంట్

TS ECONOMY

తెలంగరణ రరష్ట ర పాభుతవం పథకరలు, ఇతర అభివృదిధ కరరయకరమరలు

REASONING

సతటింగ్ ఎరంజ్ మంట్

TS ECONOMY

English test -9
తెలంగరణ రరష్ట ర పాభుతవం పథకరలు, ఇతర అభివృదిధ కరరయకరమరలు
English test -10

11-APR
12-APR

GRAND TEST -07
TS ECONOMY
GK

REVISION (IMP SCHEMES)
సుపతాంకోరుటతీరుపలు, రరజయయంగ నిబంధనలు

REASONING

పద వినోదం

TS ECONOMY

తెలంగరణ బడెెట్ 2020-21, సో ష్ల్ సరవ

14-APR

REASONING

పద వినోదం

15-APR

CA
REASONING

CURRENT AFFAIRS MARCH & APR
రరయంకింగ్ టెస్టట

16-APR

CA
REASONING

CURRENT AFFAIRS MARCH & APR
రరయంకింగ్ టెస్టట

ARITHMETIC

ఘరతాంకరలు, కరణులు

ARITHMETIC

ఘరతాంకరలు, కరణులు

GENERAL SCIENCE

రసరయన బంధం

13-APR

17-APR

18-APR
19-APR

WEEKLY REVISION
ARITHMETIC
G.SCIENCE

REVISION CHAPTERS
కొలతలు, పామరణాలు

20-APR

ARITHMETIC

బహుపదులు

21-APR

REASONING
ARITHMETIC

REVISION CHAPTERS
బహుపదులు

22-APR

CA
ARITHMETIC

CURRENT AFFAIRS APR
పామయ
ే రలు

REVISION

TS ECONOMY

23-APR

ARITHMETIC

పామయ
ే రలు

24-APR

REVISION
ARITHMETIC

INDIAN ECONOMY
సమితతలు

GENERAL SCIENCE

ధవని, పాసరరరలు

INDIAN ECONOMY
GENERAL SCIENCE

REVISION TESTS
అయసరకంతం

27-APR

ARITHMETIC

సమితతలు

28-APR

REVISION
ARITHMETIC

YOUR HARD SUBJECT
సంబంధాలు

29-APR

REVISION
ARITHMETIC

YOUR HARD SUBJECT
సంబంధాలు

GENERAL SCIENCE

కరంతి, తరంగరలు, లవసర్

ARITHMETIC

శ్రరఢులు

REVISION
GENERAL SCIENCE

INDIAN POLITY
ఉష్ణ ం, ఉషోణ గరతలు

25-APR
26-APR

30-APR

GRAND TEST -08

MAY 2021
01-MAY

02-MAY
03-MAY

04-MAY

SCIENCE &
TECHNOLOGY
GENERAL SCIENCE

అంతరిక్ష రంగం

SCIENCE &
TECHNOLOGY
GENERAL SCIENCE

భారత్ లో రోదసత మైలురరళుు

ARITHMETIC

శ్రరఢులు

SCIENCE &
TECHNOLOGY

రక్షణ రంగం

విదుయత్, ఎలకరటానిక్్
WEEKLY REVISION

ఆధునిక భౌతిక శ్రసీ ంీ

05-MAY

ARITHMETIC

మరతిాకలు
అణు శకిీ రంగం, భారత్ అణుశకిీ ఒపపందాలు

06-MAY

SCIENCE &
TECHNOLOGY
ARITHMETIC

ఇనారీష్న్ టెకరనలజీ

07-MAY

SCIENCE &
TECHNOLOGY
REASONING
SCIENCE &
TECHNOLOGY
SCIENCE &
TECHNOLOGY
GENERAL SCIENCE

బయో టెకరనలజీ, ఆరోగయం రంగం

SCIENCE &
TECHNOLOGY
GENERAL SCIENCE

జనటిక్ ఇంజనీరింగ్

REASONING

రకీ సంబంధాలు

GENERAL SCIENCE

భారత్ ఆరోగయం రంగం

GENERAL SCIENCE

జీవశ్రసీ ంీ (జంతతవతలు, మొకకలు)

08-MAY

09-MAY
10-MAY

11-MAY

12-MAY

13-MAY

14-MAY

మరతిాకలు

మిస్ంగ్ నంబర్్

కంపూయటర్్
మన విశవం, యరంతిాక శ్రసీ ంీ
GRAND TEST -09

నితయ జీవితంలో ఫజిక్్, నితయ జీవితంలో సెన్
ై ్

REASONING

కరయల ండర్, గడయరరరలు

SCIENCE &
TECHNOLOGY
GENERAL SCIENCE

నేష్నల్ సెైన్్ కరంగరస్ట సమరవేశ్రలు

REASONING

పాకటనలు, సరరరంశ్రలు

GENERAL SCIENCE

కిరణ జనయ సంయోగకియ
ర

GENERAL SCIENCE

పరమరణు నిరరీణం

REASONING

పాకటనలు, సరరరంశ్రలు

GENERAL SCIENCE

అసీ పంజర వయవసి

GENERAL SCIENCE

మూలకరల వరీికరణ

జంతతవతలోల ప్ో ష్ణ - కరరోో హైడట్
ేా లు, ప్ర ా టీనల ు

15-MAY

16-MAY
17-MAY

18-MAY

19-MAY

20-MAY

21-MAY

22-MAY

REASONING

పావచనాలు – సరరరంశ్రలు

GENERAL SCIENCE

రకీ పాసరణ వయవసి , జీరణ వయవసి

GENERAL SCIENCE

ఆవరీ న పటిటక
WEEKLY REVISION

GENERAL SCIENCE

వరయధులు, వరయధి శ్రసీ ంీ

GENERAL SCIENCE

లోహాలు, అలోహాలు

REASONING

పావచనాలు – సరరరంశ్రలు

REASONING

కరమన్ సెన్్ టెస్టట

GENERAL SCIENCE

శ్రవస వయవసి

REASONING

కరమన్ సెన్్ టెస్టట

GENERAL SCIENCE

పాతతయతపతిీ వయవసి

ARITHMETIC

రఖర గణితం

GENERAL SCIENCE

నాడీ వయవసి

ARITHMETIC

రఖర గణితం

GENERAL SCIENCE

కందాక రసరయన శ్రసీ ంీ

GENERAL SCIENCE

కరభన రసరయన శ్రసీ ంీ

GENERAL SCIENCE

వరయువతలు, వరటి ధరరనలు

TS HISTORY

తెలంగరణ సరంసకృతిక పరిసి తతలు – శ్రతవరహనులు

TS HISTORY

ఇక్షవవకులు, విష్త
ణ కుండనులు, ముదిగొండ, వేములవరడ చాళుకుయలు – రచనలు, మతం,
కళలు, వరసుీ నిరరీణాలు, రచనలు

23-MAY
24-MAY

25-MAY

GRAND TEST -10
TS HISTORY

కరకతీయులు

TS HISTORY

శ్రతవరహనులు, కరకతీయులు

ARITHMETIC

సరంఖరయక శ్రసీ ంీ

TS HISTORY

కుతతబ్ షరహీలు – మిశరమ సంసకృతి ఆవిరరభవం, పండుగలు, జయతరలు, ఉరు్, మొహరరం

26-MAY

ARITHMETIC
TS HISTORY

సరంఖరయక శ్రసీ ంీ

అసఫ్ జయహీలు – నిజయం రరజుల ప్రలన , సరలరరెంగ్ సంసకరణలు, సరమరజిక పరిసి తతలు,
జయగీరదరరులు, జమీందారులు

27-MAY

ARITHMETIC

అవధులు

TS HISTORY

తెలంగరణలో సరంఘిక సరంసకృతిక ఉదయమరలు, ఆరయ సమరజం, ఆది- హిందూ ఉదయమరలు,
గరంథాలయరలు, పతిాకలు

28-MAY

ARITHMETIC

అవధులు

TS HISTORY

నక్ల ైట్్ ఉదయమరలు, జగితాయల, సరిసలల , భూసరవమయ వయతిరక ప్ో రరటాలు, రైతత కూల్ల
సంఘం, గిరజ
ి న సంసమసుయ , తెలంగరణలో గిరజ
ి న, రత
ై త ప్ో రరటాలు, రరంజీ గోండు,
కుమాంభం

29-MAY

30-MAY
31-MAY

TS HISTORY

తెలంగరణ రైతాంగ సరయుధ ప్ో రరటం – ప్ో ల్లస్ట చరయ, నిజయం పరిప్రలన ముగింపత

TS HISTORY

హైదరరబాద్ రరష్ట ంర - బూరుిల రరమకృషరణరరవత పాభుతవం

TS MOVEMENT

WEEKLY REVISION
1952 ముల్లక, గర్
ై ముల్లక ఉదయమం, 1953 రరషరటరల పతనరివభజన

TS MOVEMENT

1956 ఆంధాపద
ా ేశ్ ఏరరపటు, 1969 తెలంగరణ తొలి దశ ఉదయమం

JUNE 2021
01-JUN

TS MOVEMENT

తెలంగరణ ఉదయమంలో వివిధ సంసి లు, వయకీ లు, రచనలు, నిరసన కరరయకరమరలు

TS MOVEMENT

1980లో ప్రాంతీయ ప్రరీటల ఆవిరరభవం, తెలంగరణ రరజకీయ, సరమరజిక, ఆరిిక పరిసి తతలు,
తెలంగరణ సంసకృతి, ఆతీగౌరవంపెై పాభావరలు, మరండలికం, భాష్, సంసకృతి

02-JUN

ARITHMETIC

తిాకోణమితి

TS MOVEMENT

1990లో సరళీకరణ, పెవ
ైీ ేటక
ీ రణ విధానాలు, ప్రాంతీయ వయతాయసరలు, వయవసరయం సంక్షోభం,
చేతివృతత
ీ ల పతనం, తెలంగరణ విష్యంలో వివక్ష

03-JUN

ARITHMETIC

తిాకోణమితి

TS MOVEMENT

తెలంగరణ ఉదయమంలో మేధావతలు, విదాయరుిలు, ఉదయ యగుల ప్రతా, తెలంగరణ ఉదయమంలో

రరజకీయ ప్రరీటల ప్రతా,. తెలంగరణ అంశం లవవనతిీ న మొదటి సంఘరలు, జనసభ, మహాసభ,
వరంగల్ డకల రష్న్ etc., 2001 నుంచి 2009 వరకూ
04-JUN

TS MOVEMENT

2001లో TRS ఏరరపటు, 2004లో రరజకీయ పతనరకీకరణ, 2009లో ఎనినకలు కూటములు
- KCR దీక్ష, JAC ఆవిరరభవం, రరజకీయప్రరీటల వైఖరి

TS MOVEMENT

తెలంగరణ విష్యంలో UPA విధానం, అఖిలపక్ష సమరవేశ్రలు, కమిటీలు, శీరకృష్ణ కమిటీ
నియరమకం, మంతతాల బృందాలు

05-JUN

TS MOVEMENT

ఏపత అసెంబీల , భారత ప్రరల మంటులో ఉభయ సభల వయవహారరలు, ఆంధాపద
ా శ్
ే పతనరవయసతికరణ
బ్రలుల, చటట ం, మొదటి శ్రసన సభకు ఎనినకలు

06-JUN
07-JUN

08-JUN

09-JUN

10-JUN

11-JUN

12-JUN

13-JUN
14-JUN

TS CULTURE

తెలంగరణ సంసకృతి, కళలు, సరహితయం

TS CULTURE

తెలంగరణ సమరజంలో కులవృతత
ీ లు

TS CULTURE

తెలంగరణ కళారూప్రలు, నృతాయలు

ARITHMETIC

పావచనాలు

TS CULTURE

తెలంగరణ ఉత్వరలు, జయతరలు, పండుగలు

ARITHMETIC

పావచనాలు

TS CULTURE

తెలంగరణ వరరసతవ కటట డాలు, దేవరలయరలు

TS CULTURE

తెలంగరణ రచనలు, రచయతలు, కళలు

TS CULTURE

తెలంగరణ ఉదయమ గయరలు, నినాదాలు

TS CULTURE

తెలంగరణ సనిమరలు

TS CULTURE

తెలంగరణ పతిాకలు, గరంథాలయరలు

TS CULTURE

తెలంగరణ సనిమరలు, పతిాకలు,

TS HISTORY

హైదరరబాద్ రరష్ట ంర - బూరుిల రరమకృషరణరరవత పాభుతవం

TS MOVEMENT

WEEKLY REVISION
1952 ముల్లక, గర్
ై ముల్లక ఉదయమం, 1953 రరషరటరల పతనరివభజన

GRAND TEST -11

15-JUN

16-JUN

TS MOVEMENT

1956 ఆంధాపద
ా ేశ్ ఏరరపటు, 1969 తెలంగరణ తొలి దశ ఉదయమం

ARITHMETIC

వరసీ వ సంఖయలు

TS MOVEMENT

తెలంగరణ ఉదయమంలో వివిధ సంసి లు, వయకీ లు, రచనలు, నిరసన కరరయకరమరలు

ARITHMETIC

వరసీ వ సంఖయలు

TS MOVEMENT

1980లో ప్రాంతీయ ప్రరీటల ఆవిరరభవం, తెలంగరణ రరజకీయ, సరమరజిక, ఆరిిక పరిసి తతలు,
తెలంగరణ సంసకృతి, ఆతీగౌరవంపెై పాభావరలు, మరండలికం, భాష్, సంసకృతి

17-JUN
TS MOVEMENT

1990లో సరళీకరణ, పెవ
ైీ ేటక
ీ రణ విధానాలు, ప్రాంతీయ వయతాయసరలు, వయవసరయం సంక్షోభం,
చేతివృతత
ీ ల పతనం, తెలంగరణ విష్యంలో వివక్ష

18-JUN
TS MOVEMENT

తెలంగరణ ఉదయమంలో మేధావతలు, విదాయరుిలు, ఉదయ యగుల ప్రతా, తెలంగరణ ఉదయమంలో

రరజకీయ ప్రరీటల ప్రతా,. తెలంగరణ అంశం లవవనతిీ న మొదటి సంఘరలు, జనసభ, మహాసభ,
వరంగల్ డకల రష్న్ etc., 2001 నుంచి 2009 వరకూ
19-JUN

TS MOVEMENT

2001లో TRS ఏరరపటు, 2004లో రరజకీయ పతనరకీకరణ, 2009లో ఎనినకలు కూటములు
- KCR దీక్ష, JAC ఆవిరరభవం, రరజకీయప్రరీటల వైఖరి

TS MOVEMENT

తెలంగరణ విష్యంలో UPA విధానం, అఖిలపక్ష సమరవేశ్రలు, కమిటీలు, శీరకృష్ణ కమిటీ
నియరమకం, మంతతాల బృందాలు

20-JUN
21-JUN

TS MOVEMENT

GRAND TEST -12
ఏపత అసెంబీల , భారత ప్రరల మంటులో ఉభయ సభల వయవహారరలు, ఆంధాపద
ా శ్
ే పతనరవయసతికరణ
బ్రలుల, చటట ం, మొదటి శ్రసన సభకు ఎనినకలు

22-JUN

23-JUN

24-JUN

GK

వివిధ రకరలఫో బ్రయరలు

ARITHMETIC

క.సర.గు & గ.సర.భా

GK

ఐకయరరజయసమితి

ARITHMETIC

లరభ నషరటలు

GK

ఐకయరరజయసమితి సంసి లు

ARITHMETIC

నిష్పతిీ , అనుప్రతం

25-JUN

26-JUN

27-JUN
28-JUN

29-JUN

30-JUN

GK

అంతరరెతీయసంసి లు

ARITHMETIC

భాగసరవమయం

GK

పాపంచం -వయవసరయ, వరణిజయ పంటలు

GK

ఖండాల సమరచారం (3 TESTS)

GK

భారత దేశంలో పాథములు
WEEKLY REVISION

GK

పాముఖ వయకుీలు - పదవతలు

GK

రరష్ట ప
ర తి, ఉపరరష్ట ప
ర తి, సరరవతిాక ఎనినకలు-2019

GK

ముఖయమైన కమిటీలు

GK

సరిహదుదలు, ఎయర్ ల న్
ై ్, ప్రరల మంట్్ etc.

GK

రరజయయంగ సవరణలు, రరజయయంగ సమీక్ష, సమరచార హకుక చటట ం

GK

నినాదాలు -ఇచిిన వయకుీలు

GK

ఆవిష్కరణలు-ఆవిష్కరీ లు

GK

ముఖయమైనతేదీలు

GRAND TESTS – 13, 14, 15 will be completed after Test Series
CURRENT AFFAIRS TESTS FROM MAY 2020 TO DEC 2021 – Monthly 4 Tests = 20 Months x 4 = 80 Tests

