
          Model Paper 

A.P. Forest Department  

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటవీ శాఖ 

Question paper for recruitment of Forest Section Officers 

ఫారెస్్ట    సెక్షన్ అధికార ిఎంపిక కు ప్రశ్న ప్త్రము 

Subject: Essay writing            Time: 1 hour 

సబ్జెక్టు  : వ్యాస రచన.       సమయము : 1 గంట. 

Total Marks: 20                   మొత్తము మారకులట : 20  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Instructions / సూచనలు : 

1. Answer all questions limiting to the choice given. 

అన్ని ప్రశ్నలకు (ఇవ్వ బడిన ఛాయస్ మేరకు)  సమాధానము వ్ాా యుము   

2. Candidates can answer either in English or Telugu or Urdu. 

అభ్య రధు లు ఇంగ్లీష్ లో గ్ాన్న, తెలుగు లో గ్ాన్న, ఉరధు  లో గ్ాన్న సమాధానము వ్ాా య వ్చ్చు. 

3. Cell phones / calculators and slide rules are not permitted in to the examination hall. 

పరలక్షా హాలు లోన్నకి సెల్ ఫో నచీ  , కాలికులేటర్ లు (Calculators ) మరియు సెలీ డ్ రధలు అనచమతంచ్ బడవ్ు . 

4. Please do not write anything (name or hall ticket number) on the question paper or answer 

book. Candidates have to answer the question within the answer book supplied. No additional 

sheets will be given. 

పాశ్ాిపతా్ము పె ైగ్ాన్న సమాధాన పతా్ము పె ైగ్ాన్న ఏమీ ( ేరధ / హాల్ టికెట్ నంబరధ )  వ్ాా య వ్ద్చు . అభ్య రధు లు వ్ారికీ 

ఇచ్చున సమాధాన పతా్ము లోనే సమాధానము పూరలీ చేయ వ్లెనచ . అద్నము గ్ా కాగ్ిత్ములు ఇవ్వ బడవ్ు. 
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Write an essay on any one of the topics given below in about 500 words. 

A. Do we need to protect our environment? If so why? How can we protect our environment? 

మన ర్యావరణాన్ని రక్షించుకో వలసిన అవసరము ఉిందా ? ఉని చ  ొఎిందులకు ? మన ర్యావరణాన్ని ఏ 

విధము గయ రి్ రక్షించుకో వచుు ? 

B. What are the steps to be taken for economic development of our country? 

మన దేశ ఆరిి్కయభివృదది కి తీసుకో వలసిన చరాలు ఏమిటి ? 

C. Write about the need of Information Technology in everyday life. 

న్నత్ా జీవిత్ము లో ఇనఫర్మేషన్ టెకయిలజీ ఆవశాకత్ గురి్ించి వ్యాయిండష ? 
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