
 

 

GROUP. 4 SYLLABUS CHART (145 DAYS – UPTO APRIL, 2023) 21 WEEKS 

1st WEEK 

Date Subject Topics Mock Test Nos 

5-DEC 
MON 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  JULY 1ST WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ జీవ శాస్త్రెం (జెంతువులు, 

మొకక లు), జెంతువులో్ల పోషణ, 

కార్భో హైడ్రేట్్ , డ్రొటీనో్ల 

BIO-01F, BIO-02, BIO-04, 

BIO-05, BIO-09 

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ సెం క్ ృతిక 

పరిస్థతిులు, డ్రాచీన తెలెంగాణ 

సమాజిక చరిడ్రర 

THIS-G2-07, THIS-NEW-30, 
THIS-NEW-31 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి, కళలు, 

సహిరయ ెం 

TCUL-08,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ కోడెంగ్ – డీ కోడెంగ్ REA-05, REA-06 

6-DEC 
TUE 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  JULY 2ND WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ మొకక లో్ల కిరణ జనయ  

్ెంయోగడ్రకియ 

BIO-18, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర శారవాహన్లలు – పరిాలనా కాలెం HIS-17, 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ ్మాజెంల్ల 

కులవృతురలు 

TCUL-14, 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ పోలిక పరీక్ష REA-03, REA-04 

7-DEC 
WED 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  JULY 3RD  WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ మానవ 

శరీరెం,జ్ఞ న ేంెండ్రయాయాలు,నాడీ 

వయ వ్ ి

BIO-11, BIO-12, BIO-22, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర ఇక్ష్వా కులు, విష్ణు కుెండన్లలు, 

ముదిగెండ, వేములవాడ 

చాళుకుయ లు – రచనలు, మరెం, 

కళలు, వాస్తర నిరా్మ ణాలు, రచనలు 

THIS-G2-09, THIS-G2-08, 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ కళారూాలు, నృత్యయ లు TCUL-13, 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ భినన  పరీక్ష REA-08, REA-09, 

8-DEC 
THU 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  JULY 4TH WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ అస్థరపెంజర వయ వ్ ి BIO-14, BIO-20, BIO-25, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర ర్మచకెండ, దేవర కెండ వెలమలు THIS-G2-10, 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ స్థనిమాలు, పడ్రతికలు  TCUL-01 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ ఆల్ఫా  బెట్ లెటర్స స్థరీస్ REA-24, 

9-DEC 
FRI 

 GENERAL ENGLISH  READING COMPREHENSION ENG-04 

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ రక ర డ్రప్రణ వయ వ్ ి BIO-13 

తెలెంగాణ చరిడ్రర కాకతీయులు THIS-06, THIS-G2-05,  

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ వార్రా  కటటడాలు, TCUL-07, TCUL-09, 



 

 

దేవాలయాలు 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ సీక్వా న్్స  అెండ్ స్థరీస్ REA-19, 

10-DEC 
SAT 

 GENERAL ENGLISH  READING COMPREHENSION ENG-08 

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ జీరు వయ వ్ ి BIO-15, BIO-17, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణల్ల బౌద్ధ, జైన మత్యలు THIS-G2-12,  

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ రచనలు, రచయిరలు, 

కళలు 

TCUL-02, TCUL-03, TCUL-
06,  TCUL-10, 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ రక ర ్ెంబెంధాలు REA-01, REA-02, REA-26 

11-DEC 
SUN 

WEEKLY TEST & REVISION THIS WEEK’S TOPICS 

 

2ND WEEK 

Date Subject Topics Mock Test Nos 

12-DEC 
MON 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  AUGUST 1ST WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ శాా ్ వయ వ్ ి BIO-16, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర కుతుబ్ షాహీలు – మిడ్రశమ 

్ెం్క ృతి ఆవిరో్మ వెం, 

పెండుగలు, ారరలు, ఉర్స్ , 

మొహడ్రరెం 

HIS-59, THIS-01, THIS-02, THIS-
G2-21,  

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ ఉద్య మ గేయాలు, 

నినాదాలు 

TCUL-04,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ దికుక లు REA-10, REA-11, 

13-DEC 
TUE 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  AUGUST 2ND WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ డ్రపతుయ రప తిర వయ వ్ ి BIO-19 

తెలెంగాణ చరిడ్రర అ్ఫ్ ాహీలు – నిాెం ర్మజుల 

ాలన , సల్ఫరజెంగ్ 

్ెం్క రణలు, సమాజిక 

పరిస్థతిులు, ాగీరా్మర్సలు, 

జమెందార్సలు 

THIS-03, THIS-04, THIS-G2-22,  

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ స్థనిమాలు TCUL-11,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ కాలెెండర్స REA-12, REA-13, REA-20 

14-DEC 
WED 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  AUGUST 3RD WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ వాయ ధులు, వాయ ధి శాస్త్రెం BIO-10, BIO-26, BIO-27, BIO-28 

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణల్ల సెంఘిక 

సెం్క ృతిక ఉద్య మాలు, ఆరయ  

్మాజెం, ఆది- హిెందూ, ద్ళిర 

ఉద్య మాలు, డ్రగెంథాలయాలు, 

పడ్రతికలు 

THIS-G2-13, THIS-G2-11, THIS-G2-
14, THIS-G2-15, THIS-G2-23 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ పడ్రతికలు, 

డ్రగెంథాలయాలు 

TCUL-05, TCUL-12,  



 

 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ ్గటు ARTH-22 

15-DEC 
THU 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  AUGUST 4TH WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ జీవ శాస్త్ర పిత్యమహులు, బయో 

్ెం్లిు 

BIO-08, BIO-21, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర నక్ లైట్్  ఉద్య మాలు, 

జగిత్యయ ల,స్థరిస్థల,ో భూసా మయ  

వయ తిరేక పోర్మటాలు, రైతు కూలీ 

్ెంఘెం,  

TMOV-G2-40, TMOV-G2-41 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణ ఉర్ వాలు, 

ారరలు, పెండుగలు 

TCUL-15 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ నిషప తిర అన్లారెం ARTH-08, ARTH-19, ARTH-07 

16-DEC 
FRI 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  AUGUST 5TH WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ ఆవరణ శాస్త్రెం, జీవ వైవిధ్య ెం BIO-29 

తెలెంగాణ చరిడ్రర గిరిజన ్మ్య లు , 

తెలెంగాణల్ల గిరిజన, రైతు 

పోర్మటాలు, ర్మెంజీ గెండు, 

కుడ్రమెంభెం 

THIS-G2-24,  

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి తెలెంగాణల్ల మాెండలికాలు, 

పదాలు 

TCUL-16 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ బార్సవడీ,ీచడ్రకవడీ ీ ARTH-11, ARTH-12, 

17-DEC 
SAT 

BASIC ENGLISH SEQUENCE OF SENTENCES     

జనరల్ సైన్స్  -బయాలజీ నిరయ  జీవిరెంల్ల బయాలజీ, 

PREVIOUS, IMP BITS 

BIO-03, BIO-06, BIO-23, BIO-24, 

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణల్ల 

సా రెండ్రరయ ,ాతీయోద్య మెం 

THIS-G2-16, THIS-G2-17, 

తెలెంగాణ ్ెం్క ృతి REVISION TESTS  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ ల్ఫజికల్ వెన్స చిడ్రత్యలు (DI,DS) 

Relations, Geometrical  

REA-18,  

18-DEC 
SUN 

WEEKLY TEST & REVISION THIS WEEK’S TOPICS 

 

3RD WEEK 

Date Subject Topics Mock Test Nos 

19-DEC 
MON 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  SEPT 1ST WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -ఫిజిక్్స  మన విశా ెం, యాెండ్రతిక శాస్త్రెం  PHY-06, PHY-07, PHY-15, 
PHY-16,  

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ రైత్యెంగ సయుధ్ 

పోర్మటెం – రాకార ోఉద్య మెం, 

పోలీస్ చరయ , నిాెం పరిాలన 

ముగిెంపు 

THIS-G2-18, THIS-G2-19, 



 

 

భారర ్ెం క్ ృతి భారర ్ెం క్ ృతి HIS-23, HIS-24, 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ డ్రపకటనలు – నిరుయాలు / 

Statements-Conclusions 

(డ్రపకటనలు-భావిెంచిన అెంశాలు) 

REA-27 

20-DEC 
TUE 

 కరెంట్ ఎఫైర్్స  SEPT 2ND WEEK  

జనరల్ సైన్స్  -ఫిజిక్్స  మన విశా ెం, యాెండ్రతిక శాస్త్రెం  PHY-15, PHY-16,  

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ చరిడ్రర (Previous, Imp 

Qns) 

THIS-G2-26, THIS-G2-27, 
THIS-G2-28, THIS-G2-29, 

భారర ్ెం క్ ృతి భారర ్ెం క్ ృతి HIS-25, HIS-26 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ క.స.గు, గ.స.భా ARTH-05, ARTH-02 

21-DEC 
WED 

కరెంట్ ఎఫైర్్స  SEPT 3RD WEEK  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  ధా్ ని, ధా్ ని రరెంగాలు, డ్రపసర్మలు PHY-02, PHY-14, PHY-10,  

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ చరిడ్రర (Previous, Imp 

Qns) 

THIS-G2-28, THIS-G2-29, 

భారర ్ెం క్ ృతి భారర్ెంగీరెం,చిడ్రరలేఖనెం,వాస్తర, 

శిలప కళ 

GK-09,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ ల్ఫభనషాటలు ARTH-13, 

22-DEC 
THU 

కరెంట్ ఎఫైర్్స  SEPT 4TH  WEEK  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  అయసక ెంరెం PHY-04, PHY-12,  

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ చరిడ్రర Revision  

భారర ్ెం క్ ృతి శాస్తసీరయ నృత్యయ లు, ానపద్ కళలు GK-10 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ టాయ ెంకులు- పైపులు  

23-DEC 
FRI 

BASIC ENGLISH SEQUENCE OF SENTENCES     

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  కాెంతి, రరెంగాలు, లే్ర్స PHY-01, PHY-09 

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ Revision  

భారర ్ెం క్ ృతి సెం్క ృతిక ్ెం్లిు, ాతీయ 

అవారీ్సలు 

 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ సీటెంగ్ ఎరేెంజ్ మెంట్  

24-DEC 
SAT 

BASIC ENGLISH  READING COMPREHENSION  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  కాెంతి, రరెంగాలు, లే్ర్స PHY-17, PHY-18,  

తెలెంగాణ చరిడ్రర తెలెంగాణ Revision  

భారర ్ెం క్ ృతి భారర ్ెం క్ ృతి  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ మిస్్థ ెంగ్ లెటర్్స /మిస్్థ ెంగ్ 

నెంబర్్స  

 

25-DEC 
SUN 

WEEKLY TEST & REVISION THIS WEEK’S TOPICS 

 

4TH WEEK 

Date Subject Topics Mock Test Nos 

26-DEC కరెంట్ ఎఫైర్్స  OCT 1ST WEEK  



 

 

MON జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  ఉషుెం, ఉష్ణు డ్రగరలు PHY-13, PHY-21,  

భారత దేశ చరిత్త నాయ య, ఆరా  గౌరవ 

ఉద్య మాలు(19వ శత్యబెాం నాట 

సెం్క ృతిక, మర ్ెం క్ రణ 

ఉద్య మాలు 

HIS-47, HIS-56, 

ఇండియన్ జాత్రఫీ భారర దేశెం ఉనికి, భౌగళిక 

విసీరర ుెం, నై్రికి ్ా రూపెం 

GEO-03, GEO-04 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ స్థెంపిఫోికేషన్్స   

27-DEC 
TUE 

కరెంట్ ఎఫైర్్స  OCT 2nd  WEEK  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  విద్యయ త్, ఎలస్తకాటనిక్్స  PHY-05, PHY-19, PHY-20,  

భారత దేశ చరిత్త భారత్ ల్ల యూర్భపియన్స దేశాల 

డ్రపవేశెం 

HIS-15, HIS-37 

ఇండియన్ జాత్రఫీ భారర దేశెం ఉనికి, భౌగళిక 

విసీరర ుెం, నై్రికి ్ా రూపెం 

GEO-21, GEO-34, 

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ వయస్్త లు  

28-DEC 
WED 

కరెంట్ ఎఫైర్్స  OCT 3rd   WEEK  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రెం PHY-11, PHY-03, PHY-22,  

ఇండియన్ జాత్రఫీ భారర దేశెం – శీతోషుస్థతిి GEO-01, GEO-02 

భారత దేశ చరిత్త ఆెంగేయోుల అధికార జ్ఞసిపన, డ్రబిటీష్ 

గవరన ర్స జనరల్్ , వైడ్రశాయ్ లు 

HIS-45, HIS-46,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ సూకా్ష్మ కరణలు (Simplifications)  

29-DEC 
THU 

కరెంట్ ఎఫైర్్స  OCT 4th WEEK  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  నిరయ  జీవిరెంల్ల ఫిజిక్్స , నిరయ  

జీవిరెంల్ల సైన్స్  

PHY-08, PHY-25 

భారత దేశ చరిత్త 1857 తిర్సగుబాటు HIS-22,  

ఇండియన్ జాత్రఫీ భారర దేశెం – శీతోషుస్థతిి GEO-22, GEO-32,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ ాచికలు  

30-DEC 
FRI 

BASIC ENGLISH SEQUENCE OF SENTENCES     

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  TSPSC, APPSC డ్రీవియస్ డ్రపశన లు PHY-23, PHY-24, 

భారత దేశ చరిత్త సా రెండ్రరయ  ఉద్య మెంల్ల ముఖయ  

ఘటాటలు 

HIS-18, HIS-19 

ఇండియన్ జాత్రఫీ భారర దేశెం – ేంలలు GEO-28, GEO-33,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ అద్ెాంల్ల డ్రపతిబిెంబాలు  

31-DEC 
SAT 

BASIC ENGLISH  READING COMPREHENSION  

జనరల్ సైన్స్  –ఫిజిక్్స  TSPSC, APPSC డ్రీవియస్ డ్రపశన లు PHY-23, PHY-24, 

భారత దేశ చరిత్త సా రెండ్రరయ  ఉద్య మెంల్ల ముఖయ  

ఘటాటలు 

HIS-20, HIS-21,  

ఇండియన్ జాత్రఫీ భారర దేశెం – నద్యలు, నయా వయ వ్ ి GEO-05, GEO-24,  

సెడ్రకటేరియల్ ఎబిలిటీస్ రేఖా చిడ్రత్యలు  

1-JAN WEEKLY TEST & REVISION THIS WEEK’S TOPICS 
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