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ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �జయ�డ
GROUP-I MAINS ప�� �సం SYLLABUS ��

ENGLISH

��� � - 150 మధ� స�ం: ఇం� �� సమయం - 150 ����

�కమసంఖ� . �పశ�  రకం ���ం�న ��� �

01 ESSAY (క�సం 200 ప�� మ�� గ�ష�ం� 20

250 ప��):

ఐ� ��� �ం� ఏ�� ఒక అంశం ఎం��ం�.
(�వర�త� క / �� �ష�త� క / ��� క /
�ప��త వ� వ��ల ఆ�రం�)

02 �ట� ��ం� (��� 100 ప�ల�): 10

ఒక అ���క �ఖ ఒక అ������  వ� క �ప���ం�
ఒక సమస�  ��ం�. సమస� � ప�ష� �ంచగల
���� ��� లయ �ష�� / క�� ఉన�  సమస�
ఆ�� � / ఒక అ���యం � జ��ం�
�� ం� అ��� ��ం� ఒక �ప�స� ందన
�ద�న�

03 ��� ��� / అ�� � (��� 100 ప�ల�): 10

�ఆ� �� అ�� � ఒక సమస� � ఉం��
ఇ�వల సంబం�ం�న
ఆం�ళన / సమస�  / �ప�� / వదం�� �ద�న�

04 ���క ��యడం (��� 150 ప�ల�): 15
అ���క ��� చరణ / ఈ�ం� / ��� ��� / స��  �ద�న�� ��ం� ఒక ���క.

05 ��వ� ఇన� �� ష� (���� 15
150 ప��):

ఒక ��� / ఇ�� / ��  ��� / ప��క� ఒక ���క

��క / ��రణ గ�ంక �� �ద�న�

06 FORAL SPEECH (��� 150 ప�ల�): 15

చ��న ఒక �పసంగం (అ���క ���)
ఒక అ���క ���. ఇ� ఒక �వ��
��రం�త� వం �పసంగం, ఒక ��� �� సం
���� / �న� ��� , ఒక అ���క ��క
���ఖ� త �ద�న�

07 ఖ�� త�న రచన: 15

ఒక 300-పదం గ� �సం 100 ప�� � ఖ�� త�న�.
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ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �జయ�డ
GROUP-I MAINS ప�� �సం SYLLABUS ��

08 పఠన� �క�  అవ�హన�: 15

ఇ�� న 250 ప�� చ��న పఠనం

త��త స� ల� -జ�� రకం �పశ� �.

09 ఇం� �� ��మ�: 20

ఈ ��ం� ��� �ం� �� �య� బడ� బ�ళ ఎం�క �పశ� �:

ఒక. ��� �
�. ���
�. కథనం (�పత� �-ప��)

d. ��� � ��ంతరం
ఇ. �� �� మ�� �ర ��ల �క�  ఉప�గం
f. Prepositions ఉప�గం
��. Phrasal ��యల ఉప�గం
h. Idiomatic వ� � �కరణల ఉప�గం
i. ప��ల� పద�శం
j. ��� / వ� ��కప��
k. ఒక-పదం �ప�� �� యం
l. సం�త ప�కర�� / అ�సం��� / అ�సం���

m. �పత� �ల సం���
n. Homonyms / homophones వం� గందర�ళం క��ం� ప��.

10. అ��దం: 15

ఒక �న�  �గం �క�  అ��దం (��� 150

ప��) ��ం�య �ష �ం� ఇం� �� వర�.

�త�ం 150
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ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �జయ�డ
GROUP-I MAINS ప�� �సం SYLLABUS ��

���

��� � -150 ���: ��� సమయం - 150 ����

�కమసంఖ� . �పశ�  రకం ���ం�న ��� �

1. ఎ�ఎ�ఎ� (క�స 200 ప�� మ�� గ�ష�ం� 250 ప��): 20

ఐ� ��� �ం� ఏ�� ఒక అంశం ఎం��ం�. (�వర�త� క / �� �ష�త� క /

��� క / �ప��త వ� వ��ల� ఆ�రప�)

2. క�� �� పద� ం �క�  ఆ�చన� �� �ం�ట� (��� ఏ �ం�) 10

(��� 100 ప��)

3. ఖ�� త�న రచన: ఇ�� న గ��� 1/3 వ ��ంశం 10

� ప��
4. COMPREHENSION: ��ం� 250 ప�� ఒక పఠనం గ�� ఉం�� 10

ఇ�� న స� ల� -జ�� రకం �పశ� �.

5. FORMAL �� � (�� గతం, ��� �, ��రం�త� వం �ద�న�) / �� � 10

ప��� స����� (శ� �, వ� వ�య �ణ, ��ష� ం, ఆ�గ� ం సంబం�ం�న�
��నం �� సమస� ) (��� 150 ప�ల�)

6. �ప�ర �ధ� �ల �ర� ���� ం��  త����ట� 10

(��� 100 ప�ల�)
7. �ట� ��ం� (��� 100 ప��) :( అ�నందన / ఉత�మ�న� 10

��క� / అభ� ర �న / ��� � �ద�న�)
8. �� �యడం (��� 150 ప�ల�) (���ప��క సమస� � / 10

�ప��త సమస� � / సం�ద�య వ� � �గత అ������  �పద�� ంచడం)

9. దర��� �యడం (��� 150 ప�ల�) 10

10 ��� �ం� ��ం� (��� 150 ప�ల�) 10

11. ���� � ��ం� �� ���� ���� �: 10

�ం� వ� ��ల మధ�  సం�షణ� (��� 150 ప�ల�) (��� �స� ష�, ప�
స��శం, ��, వ� వ�యం,

ఆ�గ� ం, ���ధ� ం, �ద�  సంబం�త సమస� � �ద�న�)

12. ���� �ష�: ఇం� �� �ం� అ��దం 10

��� �ష
13. ��� �� కరణం 20

�త�ం 150
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ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �జయ�డ
GROUP-I MAINS ప�� �సం SYLLABUS ��

PAPER-I - GENERAL ESSAYAY

��� � - 150 మధ� స�ం: ఇం� �� / ��� సమయం - 150 ����

అభ� ��� �� �� �� �పయ�� ం��, ��� ఒ�� క� �
�� ����, ��� 800 ప�� �ప�.

ఆ��� ��:
ఈ ��తం అభ� � � �క�  ప��ంచ��� ��ం�ంచబ�ం� (i) �క�  ��నం / అవ�హన a
��న�  ర�ల అం�ల మ�� (ii) �రంతర ����  ��ం�ం� �� �మర�� ం
ఒక �� సం �పం� �యడం.

�షయ ��క:

i. సమ��న అం��
ii. ���క-�జ�య సమస� �
iii. ���క ఆ� �క సమస� �
iv. ���క-ప�� వరణ సమస� �
v. �ంస� ృ�క మ�� ����క అం��
vi. �ర అవ�హన� సంబం�ం�న �ష��
vii. �ప��ంబ �ష��

���ం� �క�  ��ం��:

ఈ ��తం �ం� ప��ంచ��� ���ం�:

1. రచన �� ��ం�� �క�  ���  �మర�� ం

2. �ం��న మ�� వ�స� వ� క �ం �మర�� ం
3. ఎం��న�  �షయం ��ం� అవ�హన

��� ంకనం / ��� ం�:

���� ��ం� ఇవ� బ��ం�:

ఒక. �� స రచన �సం ఏ�� � �య�� మ�� ఆకృ�� ప���ంచడం

�. వ� � �కరణ �క�  ��మ��� ఖ�� తత� ం

�. ఆ�చన మ�� వ� � �కరణ �క�  �స��కత .

�� 5

5
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ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �జయ�డ
GROUP-I MAINS ప�� �సం SYLLABUS ��

PAPER - II: చ��త, సంస� ృ� మ�� �రత�శం మ�� ఆం�� చ��త
PRADESH

��� � - 150 మధ� స�ం: ఇం� �� / ��� సమయం - 150 ����

A .చ��త మ�� సంస� ృ� �రత�శం:

1. �రత�శం� �ర� -���తక సంస� ృ��- �ం� �య �గ�కత- �ద సంస� ృ�- మ�జ����-
�తన మ�� - �న మతం, �ద�మతం - మగధ మ�� వయ��  �క�  ��
�ర� � - అ�క ధర�  - �రత���� ��� దండ��త� - � �ష��.
�త�హ��, ద�ణ �రత�శం� సంగం వయ��  - �ం�� - �ప�� - క��
మ�� �� ��త� - ��� ప�� ట�ల ���తక అ�ం�� - ��రంభ �ద�
సంస��.

2. పల���, ��� ���� �, ���  ���� �, ��ష����,
క�� � ���� � మ�� ���- ���క �ంస� ృ�క సహ���, �ష, ��త� ం కళ
మ�� ఆ�� �క� � - ��� ��� ���  - ఇ�� ం �క�  ఆగమనం మ�� �� �ప�వం - మతపర�న ఉద� ��
భ� � మ�� �� మ�� �� �ప�వం వం��.
��� �� ల� �ం�� ��, ��� ���, �ట�చ�, �� ఆ� ��  - ��య� కల� ర� కం�ష��
�క�య�, �జయనగ��, బహ�� �, ���� �� మ�� �� సమ��న
ద�ణ �రత ��� �.

3. �ఘ��  అ�� ����ష�, ���క మతపర�న ��తం మ�� �ంస� ృ�క అ�వృ�� - ��� మ��
మ�� ���జ� ం �రగడం - �రత�శం� ���యన� ఆగమనం.
��� ఆచరణ� - ఈ�� ఇం�� కం�� �క�  ���దల �� ఆ�పత� ం - �ర� హణ� ��� �,
�ం�క మ�� �ంస� ృ�క రం�� - ����య� �షన�� �క�  ��త.

4. 1757 �ం� 1856 వర� �రత�శం� ���� �లన �రగడం - �ం� ����  ���� ం�, �శ� త
���� ం�, ��త� � మ�� మహ�� � -1857 ���� అం� ఇ��  ఇం�� �-ఎ�� �ష�, ���,
�ంస� ృ�క ��� � - ��య స� ృహ మ�� ��� ల ���దల - ���క-మత సంస� రణ
19 వ శ�బ�ం� ఉద� �� - ���ం �హ� ��, ద�నంద సరస� �, �� �
���నంద, అ�� ��ం�, స� సయ� � అహ� � �� మ�� ఇత��.
�రత ��య�దం �క�  �� - ఇం�య� �షన� �ం��� �క�  �ర� క��� - �ం�మతరం, ��
�� ��� ం��  - �� ��� � � ��� ం� - �� �� ��, ��యణ ��, ����
�మ�� � ��క�- మ���  �ం� ��త, ��� చం�ద ��, వల�� ప��-
స�� �గహ - �� � ఇం�� ఉద� మం- �క �� �ఆ� అం�ద� � మ�� అత� రచన�.

�� 6

6

5. �� దశ��  ఇం�య� ��య�దం- ��డం �స��� 1885-1905, 1905-1920 మ��
�ం� దశ 1920-1947- ��ల, మ�ళ�, ��జన మ�� వర� ��  ఉద� ��-��త
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��డ� �స��� � ��ధ ����- ��ం�య మ�� ��ం�య ఉద� ��- అంత� సంబంధ మత�
ఐక� త మ�� క�� �జం.
ఇం��ం���  అం� ���ష� ఆ� ఇం��- ఇం�� �� తం�ర�  త��త- �న��సం త��త
�భజన - ����ల �� �నః-వ� వస� - �ర�య ����ల ఇం���ష� - ఇం�య�
��� ంగం- ఆ� �క ����- ���ంగ ��న ���� ��.

B .చ��త మ�� సంస� ృ� �క�  సంస� ృ�:

6 . ��తన�న�: �త�హ��, ఇ�� క�, �లంకయ�య�, పల��� మ��
����ం��� - �ష� అం� ఎకన�� కం�ష�� - ���య�, �ం�� � (���),
��త� ం, కళ మ�� �����స�ం- ఆం�ధ� �నమతం మ�� �ద�మతం.
���  ���� �, �������, ��� ��� మ�� ఇత�� - ���క-�ంస� ృ�క
��తం, మతం - ��� �� మ�� �ష, ��త� ం, కళ మ�� ���కళ.

7. మధ� �గ: �ం�క-�ంస� ృ�క మ�� మతపర�న �బంధన� అం���� 1000 �ం� 1565 AD-
ఆం��� �, ఆ�జ� అం� ��� ��� �ం�� � అం� �ట�చ� (క���య-అష��గ ���) -
�క�య�, ����, గజప�� �లన� �� ఆ� �� , ఆ� � & ఆ�� �క� �
�జయనగ�� మ�� �� ����.
��� �క� ��� �ం�� -���ఖ� త, ఆం�ధ చ��త� ����� �క�  సహ�రం మ��
సంస� ృ�-��ం�య ��త� ం- ��� క� -�ం�� మ�� ఇత��.

8. ఆ��క: ఆం�ధ-ఆం�ధ� ���య� ��� ఎ�� ���� ం��  కం�� ��-
����య� �షన�� ��త-���క-�ంస� ృ�క, ��త�  అ���ం�- �.� ���, �మ�
���, ��ం�-జ�ం��, ��గ� �స�ం-��� ����  మ�� ��� �ం�� .
�ష� ��ర� ��  ��త - ��జ� అ�� ��, కం��� �ర�ంగం, ర�ప�
�ంకటరత� ం ���, ��� �మ���, అ�� ��ం� మ�� ఇత��-��బ� ��� ం�
ఆం�ధ�ప���  - ���ప��క ��త - �నపద మ�� ��జన సంస� ృ�, ఓర� ���ష�� ,
స����  సంస� ృ�, మ�ళల ��త.

9. ��య ఉద� మం: ఆం�ధ �య�ల ��త- జ��� ���, ��హ� ణ ఉద� మం-
��య�ద మ�� �ప�వ ��త� ం- ��రం జ�� , �� �మన� , �� ��,
గ��ల� సత� ��యణ, ���� ��� ��, ఉన� ల�� ��యణ, ���ర��
�మ�� � �ద� మ�� ఇత��,
ఆం�ధ మ�సభ�, ఆం�ధ�ప�� - �ప�ఖ �య��- అ�� � ���మ��, �� �రల
��ల� ృష�య� , �ండ �ంకటప� య� , ప�� � ���మయ� , �నక కనకమ� ,
���  �త�-��ం��� ��� ం�- Ayyanka �ంకటరత� ం, గ��ర �
హ�స�� �మ��, ��ం��� ��శ� ర��- ��� �����
ఆం�ధ�ప��, 1953 - ఆం�ధ�ప�� ఆ��� వం, 1956 - ఆం�ధ�ప�� 1956 to2014-
�భజన, 2 nd �� 2014 ఇం�� � �ర��.

�� 7

7

10. ఆం�ధ�ప��: ఆం�ధ �ప�� �భజన మ�� ప��ల�,
ఎక���, �ష�, ���క�, కల� ర� అం� �గ� ఎ�� ��ష�� - �� ఆ� �� �ట� ��, ���ం�
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��  ��ట� మ�� �� ఆ� �క ప���� - ఉ�� �ల ��జ� మ�� �� �� �క
ఇ�� �- ��� & �మ�� �  �భజన �క�  �ప�వం, ప��శమ - ఆ� �క పరంపర
��ష� �ప�త�  వన��.
అ�వృ�� అవ��� - ���క ఆ� �క, �ంస� ృ�క మ�� జ�� �ప�వం
�భజన - న� �� �గ�� మ� ం మ�� ఇతర �ం� సమస� ల� �ప�వం- ఆం�ధ�ప��
�నర� � వ��కరణ చట�ం - ���  �బంధనల �క�  �మర�� ం.

� ���గ�: ఇం�� అం� ఆం�ధ�ప��

11. ��రక �చ��  మ�� వన�ల: �రత�శం మ�� ఆం�ధ �ప��, �ప�న �� ం� ���,
��ష���� ��� �, �ల ర��, న��, ��, �ప���, ��ల�, ��� , �నర�
వన��, ���, � ��, ��� ణ ప����, �జ�� య��, ���-��� �� ,
పర� ��, �ండ�, వృ��లం మ�� జం��లం, �ఠ�� అడ��, �� అడ��, వృ�సంపద
వ� �కరణ.

12. ఎక��� ��గ�: అ��కల� �, �� �� �� , �����, �ష�, �� ��ం�, ��ం�,
�� ��� త��, ప��శమ� - వ� వ�య, ఖ�జ, అట�, ఇంధనం మ�� �నవ శ� �,
��� అం� �మ�� , క�� ��ష�, ��� ర��, �ల�  మ�� ఇత��.

13. ���క ���కం: జ�� కద�క� మ�� పం��, �నవ ����,
�ం�దత, వయ�, �ంగం, ���ణ, అర� �, ��, �ల, ���, మతం, ��, అర� �
���ష�, ఎ�� �ష� ��క ��� .

14. జం��లం   మ�� �ల ��ళ��స�ం: ��� జం���, జం���, ప��, స�సృ��, �ర��, ���
మ�� �క� � మ�� ఇత��.

15. ఎ�� ��� ంట� ���గ�: స�ౖ�న�� �వల�� ం�, ��బ��ష�, ఉ�� �గత,
�మ, పగ, ���, �ప�� క ��వరణ దృ�� షయం, సహజ �ప��� - ��
�కం��, �� ం� �ౖ���, వరద�, ����, ��� ���, �ప�� �ర� హణ, ఇం�� �
అ��� ం�, ఎ�� ��� ంట� ��ష� , ��ష�  �ర� హణ.
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�ప� III - ధర� ం, ��� ంగం, �ప�త� ం, చట�ం మ�� ఎ���

��� � - 150 మధ� స�ం: ఇం� �� / ��� సమయం - 150 ����
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(ఎ) ఇం�య� ��� అం� ��� ��� ష�:
1. �రత ��� ంగం మ�� �� ��ష� ల��� - ��� మ�� ���

ఇం�య� ��య� మ�� ��ష� �ప��� �.
2. �డర� ��� ణం సంబం�ం�న సమస� � మ�� స���  - ��త

����  � గవర� � - ��య� మధ�  శ��ల పం��
మ�� ����� (�ం�ద ���, ��ష� ��� మ�� సమ��క ���) - �ష�� మ��
స��� .

3. ���ణ మ�� పట�ణ �� �క �లన 73 వ d మ�� 74 వ �ంద
��� ంగ సవరణ - ��� ంగ అ���� మ��
�� ��త.

4. �ర��ం� మ�� ��ష� �సనసభ� - ��� ణం, ప���,

�� �ర �ర� హణ, అ���� & అ���� మ�� సంభ�ం� సమస� �

ఈ.
5. �రత�శం� �� యవ� వస� - ��� ణం మ�� ���, �ఖ� �న �బంధన�

అత� వసర మ�� ��� ంగ సవరణల�, �� య స��, ప���
వ�� �� జ� ం.

(B) ప��� అ�� ����ష� అం� గవ�� ��  :

6. అర �ం, �పకృ� మ�� �ప�త�  ప��లన ప�� - ప��మం
�రత�శం - ����  అర �శ�స�ం� ��� హక ఆ�చన�; �ఘ�

�లన�; ���� �లన �క�  �గ�.
7. ��ధ ���ల� �ప�త�  ���� మ�� మధ� వ� ��� �

���� మ�� సమస� � మ�� అమ� �క�  సమస� �.

8. అ�వృ�� �ప��య� - �ర స�జం, NGO � మ�� ఇతర ��త
����ల -

9. �సన, �యం�తణ మ�� ��ధ �� �-�� యవ� వస� అ���� - ��త
���క�� ��� స�� ��.

10. మం� �లన మ�� ఇ-�లన- �రదర� కత,
�లన� జ����తనం మ�� �ప�స� ందన - �రసత� ం
�ర ��. ఆ� �ఐ, ప��� స�� � చట�ం మ�� �� ��� �,
�ష� ఆ�� �క�  ��� �� మ�� �� ���ఖ� త.
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� . ప��� స�� � � ఎ���  మ�� చట�ం �క�  �� నం

11. ఎ���  అం� �� మ� ఇంట�� �: ఎ�� �� , �ట�� ���  అం� ��� �� �� � ఆ� ఎ���  ఇ�
�నవ చర� �: �� �క�  �లత�: ���� మ�� ప��� సంబం�ల� ఎ��� ,

ప��� స�� ��  ఎ��� -ఇం���� మ�� జ����తనం.

12. �నవ ��వ�: ఉ��� ��� � �గ�ం�ట �నవ సంబం��
స�జం మ�� �పకృ��. సంబం���  �ంగ స�నత� ం ��ంబ ��త,

స�జ మ�� ���  సంస�� ��ల� ��వల� అంద�యడం, ��� �ం�
�ప�  �య�ల ���ల� మ�� �ధన�, సంస� ర �� మ�� ప��లన�.
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13. �ఖ�: కం�ం�, ���, ఆ�చన మ�� �పవర �న� �� �ప�వం మ�� సంబంధం, ��క�న
�జ�య దృక� ��, ���క �ప�వం మ�� ఒప� ంద ��త. �వ��ల ���-

ప��లన మ�� ప��లన� ��� మ�� �� �ప�జ�� మ�� అ���ష�.

14. ప��� స�� � �క�  ��� ��, "గవ�� ��  ���షన� ఎ���  � ��� క ఆ�రం
����� ��� ల�� �సం �� అవ�హన మ�� �జ� �క�  �ం�, ఎ���  సం���, సం���
�పవర �� �య�వ�, స��ర హ��  చట�ం, ప��� స�� � �� �, �డ� �� ఎ��� , వ��  కల� �, ఎ�క� ����
ఒక ఆర ���షన� కం�ం�� . - �లన� ��క ��వ�, ��క ��వ�
అంత���య సంబం�ల� సమస� �, అ���, ��� �, ���క �

15. �రత�శం� చ�� ల �క�  ��ధ�క ����
�రత ��� ంగం : �పకృ� మ�� ��ష ల��� - ఫండ�ంట� ���  అం� ��� ��
��ష� ��నం �క�  ���� - �ంట� మ�� ����ల మధ�  అ��ర �భజన (��ష� ���,
��య� ��� మ�� ఉమ� � ���) - �� యవ� వస� �క�  అ����, �ర� ��� హక మ�� �సనసభ.
�ర మ�� ���న� చ�� � : �రత�శం� �ర మ�� ���న� �� య���ల అ��ర �కమం - వ� �� సం
గణ�య�న మ�� ��నపర�న చ�� ల మధ�  - ఆర �� మ�� ��� - �త� ప����
���న� చ���, �ర� య చట�ం.
�బ� � : �రత�శం� ���క సం�మ చ�� ల ��� ��, �ర�ల� ��� ట
ఉ�� మ�� �త� ��� క చ�� ల అవసరం.
�బ� �� : ఇన� �� ష� ��� ల� �� � - �బ� ��� �� అం� �బ� ��� - ఇబ� ం��
�బ�-��ల �షయం� ���ల సమర� �� యప��� �ర ��ంచడం�.
ప��  చ�� �: ఆ�యం, ���, సంపద ప�� , ��� �� ప��  - �ఎ��� సంబం�ం�న చ���

�� 10

10

ఆం�ధ�ప�� ప��� స�� � క�ష�: �జయ�డ
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�ప� - IV - �రత�శం �క�  ఆ��క మ�� అ�వృ�� మ�� ఆం�ధ�ప�� అ�వృ��

��� � - 150 మధ� స�ం: ఇం� �� / ��� సమయం - 150 ����

1) �ర�య ఆ��కవ� వస� �క�  �ప�న స���  - అ��ర�న వృ�� ��, త�� వ వృ�� ��
వ� వ�యం, ఉ�� దక రం��, �ద�� ల� ణం, చ�� ధర�, క�ం� అ�ం� ��

అన��ల ���ం��, ��� ��వ ప��వటం, ����న�  ఎ�� ఏ�, �లధనం
- నగ� బ�� మ�� నల� డ��  - త�నంత ఆ� �క వన�� మ�� �పం

�లధనం, సమ�గ అ�వృ�� మ�� ��ర�న అ�వృ�� �క�వడం - �పకృ�, �ర��,

ఈ సమస� ల ప���� మ�� ప��� ��
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2) ఇం�య� ఎ�న�� ����  స�కరణ: �ప� వన�ల వన��

మ�� ���� రం�� - బ��� వన�� - ప��  ఆ�యం మ�� ప�� -�� ఆ�యం - �ప�
ఋణం: ��� � ���, ��� మ�� ��ల �ద�న�, బ���క సంస�ల �ం� �హ�  �ణం
- ��� సం�� గత ���బ� మ�� ��� �పత� � ���బ� - ��క� మ��

��ధ వన�ల ���గం �క�  ప���� - �దవ�  మ�� ఆ� �క ���� - ఆ� �క

��� �� మ�� అ�వృ�� ����య� సంస�� - ప��శమల� ���బ�� మ��
��క వన�� - శ� � వన��

3) ఆం�ధ�ప���  వన�ల స�కరణ - బ��� వన�� మ�� ప���� -

AP �భజన చట�ం �క�  ప����ల ��� - �ం�ద స�యం మ�� సమస� �
��దం - బ�రంగ �ణ మ�� �హ�  స�యం �క�  ������ - ��క వన�� - ఖ�జ

మ�� అట� వన�� - ��� ����ల� �� ����

4) �ప�త�  బ���: �ప�త�  బ��� ��� ణం మ�� �� ��� -

బ���ం� ��నం మ�� ఇ�వల ��� � - బ��� ర�� - ��ల ర��, ��
�ప�వం మ�� �ర� హణ - �ప��త సంవత� రం �క�  �ం�ద బ��� మ�� �� �� �షణ �క�  ��� ం�� -

GST మ�� సంబం�త సమస� � - ����ల� �ం�ద స�యం - �రత�శం� �డర� ����  సమస� �
- �� ����  క�ష� �క�  ���� � -

5) ఆం�ధ �ప�� � �ప�త�  బ��� - బ��� అడ�ం�� - �ం�ద స�యం
మ�� �� �క�  ��ష� �ర� హణ - - ��� ం�� �భజన త�� త సంఘర �ణ సమస� �

మ�� �ప��త ఆ� �క సంవత� ర బ��� �� �షణ - ��ష� ����  క�ష� మ�� �క� ����
ఆం�ధ�ప��

�� 11
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6) ఇ�� ��� ���: ���  �క�  అర �ం - �రత�శం� �న��ం� �క�  �ర�� - �� ��
మ�� �ర� ��� �ధన: �ద�కం ఉపశమనం మ�� ఉ��, ఆ�గ� ం మ��

�ద� , మ�� ���రత, ���క సం�మ పథ�� - ఆ�ర భ�దత మ�� �ప�
పం�� వ� వస� - ��ర�న వ� వ�యం - ఇం����� �ర� �వల�� ం� - �జన�

�స�రణ - �ప��కం మ�� �గ�� మ�  అ�వృ��� �గ�� మ� ం - ఆ� �క ��క
అ��  ఆం�ధ�ప�� �ప�త� ం �క�  �ప��త పథ�� మ�� అ�వృ�� �సం

�ర� డం - �ప� పం�� వ� వస� మ�� DWCRA

7) వ� వ�య అ�వృ��:
ఆ� ���వృ��� వ� వ�యం ��త - GDP � సహ�రం - �ష��
���� , ఉత� ��, ��� �ం� - హ�త �ప�వం,

�ం��య �ద� ం మ�� �లక�న వ� వ�యం - క�స మద�� ధర� - వ� వ�యం
��నం - �� ��థ� క�ష� - ����  �ప�వం -

8) ఆం�ధ �ప���  వ� వ�య అ�వృ�� : SGDP- ��ం�య సహ�రం
����దల మ�� వ� వ�య అ�వృ��� అస�నత� - పంట పంట న�� - దృ��
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���కల� � మ�� �ష�� మ�� �� ప��శమ� - వ� వ�య పథ�ల� ��త� �ం�ం�� �ప�త�  పథ��
ఆం�ధ�ప���

9) �����క అ�వృ�� మ�� ��నం: ఆ� �క అ�వృ��� �����క రంగం ��త
- �� తం�ర� ం త��త �����క ��నం �క�  ప��మం - �����క ��నం, 1991 మ�� ��

�రత ఆ� �కవ� వస�� �ప�వం - �ప�త�  అ�వృ��� �����క అ�వృ��� సహ�రం
�రత�శం - సర�కరణ మ�� ����కరణ �ప�వం మ�� ������కరణ� �పపం�కరణ

అ�వృ�� - ���బ�ల ఉపసంహరణ మ�� ����కరణ - - �ప�న ప��శమల సమస� � ���,

�న�  మ�� మధ�  తర� ప��శమ�, �� సమస� � మ�� ��నం - �����క అ��గ� ం మ��

మద�� ��నం - త�� ��నం - �� ఇ� ఇం�� - ������  ��రం�ంచం� -

��� - ���, �����క ����� -

10) AP �ప�త� ం �క�  �����క ��నం - ప��శమల� ���� హ�� - �����క
ఆం�ధ�ప���� ����� మ�� ��� - �����క అ�వృ��� ���� � -

��� � ������

11) �రత�శం�� అవ�� పన: ర�� అవ�� పన: ఓడ���, రహ���, ����శ��, ��� � -

�రత�శం� ర�� అవ�� పన �క�  �ప�న ������ - క�� ��ష� అవ�� పన -

ఇన� �� ష� ��� ల�-ఎ-గవ�� ��  - ��ట� ఇం�� - ఎన� � అం� పవ� - అర� �
��క స���� - �� � � నగ�� - పట�ణ ��వరణం - ఘన వ� ర � �ర� హణ - ��వరణం

�చన మ�� �ప�� �ర� హణ - ���� , �జ�న� ం, ఆప�ష� మ�� సమస�
అ��  ర�ల అవ�� పనల �ర� హణ - ప���-���� �గ�� మ� ం మ�� సంబం�త సమస� � -

�ప� �ప�జ�� మ�� �ప�త�  ��నం �క�  ధర - ప�� వరణ �ప���
అవ�� పన ������

12) ఆం�ధ �ప�� � ��క స���ల అ�వృ�� - ర��,

శ� � మ�� ICT అవ�� పన - �ట���  - �ప�త�  ��నం - �న���న�  ������
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�ప�-� ��స�ం మ�� �ం��కత

��� � - 150 మధ� స�ం: ఇం� �� / ��� సమయం - 150 ����

1. ���న �నవ ��తం �సం ���న ��స�ం, �ం��కత మ�� ఇ�� �ష� �క�  ఇం���ష�;

���� ��తం� ���  & ��� ల�; �స�రణ� ��య ����

��� , ��� ల� అం� ఇ�� �ష�; ���  రంగం� �రత�శం �క�  సహ�రం

మ�� ��� ల�. �స�రణ మ�� ఉప�గం � ఆం�ళన� మ�� స���

����య మ�� �ం��క �����; �శం� ���  అం� ��� ల� �క�  ��త మ�� ప��
భవనం. �జ� �ం��� ఇ�� ��� � ఫ� ���  అం� ��� ల� ఇ� ఎ� అం�

�రత�శం. AP � ప��ధన మ�� అ�వృ�� �సం �ప�న ����య సంస��

�రత�శం. ���  మ�� ��� ల� రంగం� ఇం�య� �ం��� �క�  �జ�� -

��య ��� ల�� మ�� �త� �ం��క ప����� అ�వృ��.
2. ఇన� �� ష� అం� క�� ��ష� ��� ల� (ICT) - �� ���ఖ� త,

�ప�జ�� మ�� స���; ఇ-�లన మ�� �రత�శం; �బ� ��� మ��
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భ�ద� సమస� ల� ప�ష� �ంచ��� ����. �రత �ప�త� ం �ద �ల�ఇన� �� ష� ��� ల� (ఐ�). ఐ� �వల�� ం� ఇ� ఇం�� అం� ఇం��.

3. ఇం�య� �� � ����� - ���, ���ం� అం� �� చ�; ఇం�య� �� � ����
సంస� (ఇ��) - ఇ� �ర� క��� మ�� �జ��; ఉప�గహ ������

�రత�శం మ�� ఆ�గ� ం, �ద� ,

క�� ��ష� ��� ల�, ��వరణ �చన �నవ ���ల� �ప��తం ���ం�;

����  ����  అం� ��ల�� ం� ఆర ���ష� (DRDO).

4. �ర�య శ� � అవస��, �మ�� � � మ�� వన��; ప��ద� శ� � వన��;

�రత�శ శ� � ��నం - �ప�త�  ���� మ�� �ర� �క��. సం�ప�య

మ�� �ం�ప�య శ� � వన��. శ� � అవస��, �ర�య శ� �
�����, �ం�ప�య శ� � శ���, థ�� �, �న��� దక ఇంధన వన��,

�ర, ��, బ� మ�� వృ� ఆ��త, శ� � ���� ��ర� ర� � మ�� �డ�
�రత�శం� శ� � వన��, శ� � భ�దత.

�రత�శం �క�  �� ��నం �క�  �ప�న ల���; �� అ�వృ��

�రత�శం � �ర� �క��, అంత���య ���� మ�� �రత�శం �క�  �� ����

�� �ద �లబడం�.
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5. �వల�� ం� Vs. �పకృ� / ప�� వరణం; సహజ వన�ల �ణత-

���, ఖ��� - ప�ర�ణ ��నం. సహజ ప�� వరణ ��ష� ం
మ�� �������� మ�� ఎ�� ��� ంట� ����ష�. స�ౖ�న��
అ�వృ�� - అవ��� మ�� స���; ��ష���� ���  మ�� �� �ప�వం
�పపంచం �ద; ��ష���� �� యం - �పపంచ దృ�� షయం; ప�� వరణ �ప�వం
అ��� ం�, �పకృ� �ప��� � - ����, �కం��, �కం�� &

���� - ����� ���� ం�. ఆ�గ� ం &

ఎ�� ��� ం�, �ం�క అట�, అట� ��� లన, అట� ��� లన, ��ం� ఇ� ఎ�
మ�� �రత�శం. సహజ వన�ల ర�� - �న��� దక మ�� �� ఇ�� ����.

���� వన��. �పల వన��. ��జ ఇంధ�� - ���, ����యం మ��
సహజ ���. ఖ�జ వన��. �� వన�� - ర��, �� ��
�ర� హణ. � వన�� - �ల� మ�� �ల �న�ద�రణల ర��.

6. ప�� వరణ ��ష� ం మ�� ఘన వ� ర � �ర� హణ: వన��, �ప��� మ��
�యం�తణ - �� ��ష� ం, �� ��ష� ం మ�� �ల ��ష� ం. శబ� ��ష� ం. ఘన
వ� ర � ప���ల �ర� హణ - ఘన వ� �� ల ర��, ఘన వ� �� ల �ప���, ��� �ం� మ��
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���. �ల �త మ�� �స�� �త� ��రణ �లత�.
�పపంచ ప�� వరణ సమస� � మ�� స��ర �ం��కత

ప�� వరణం మ�� �నవ ఆ�గ� ం, ఓ�� �ర �ణత, ��� వర �ం. �పపంచ
��� ం� మ�� �� �ప���.

ప�� వరణ చట�ం: అంత���య చట�ం, �ం��య� �����,

�� � �����, � ౖ ��� �ం� � ఐక� �జ� స�� ���� సద�� ,

CITES. ఎ�� ��� ం� (�����) �� � 1986, ���� కన��� ష� �� �,
వన� ���ల ర�ణ చట�ం. బ��వ�� � �� అ� ఇం�� - ��� 21 - స�ౖ�న��
�వల�� ం� ���  - �షన� ��స�� ���� ం� �ల�, 2016 ఆ� ఇం��
మ�� �రత�శం� �ప�� �ర� హణ �ర� �క��.

�� �వ�� ష�, ��� �వ�� ష�, ��� �ర� �
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7. �రత�శం� బ���� ల� మ�� ����� ల� �క�  �పకృ�, ప�� మ�� అ�వర ���;

��క, ���క మ�� చట�పర�న ఆం�ళన�, �ప�త�  ����; జ��  ఇంజ��ం�,

��� సంబం�ం�న సమస� � మ�� �నవ ��తం� �� �ప�వం. బ� ��ధ� ం, �ణ�  �ప��య,
ఇ�� � - ��� రణ పద���.

8. �నవ �� ��-��� ��ల సం�కమణ�. ��రణ �� �� మ�� ��రణ
�ల��ల�. �� ��య�, �ర�, ����వ� మ�� ఫంగ� ఇ�� �న�� ప�చయం. ��థ�క
అ���� �-��చ��, �ప�త� �, కల�, �య, మ���,
��.ఐ.�, ఎ�� ����, ��ం��� వం� �ర� ఇ�� ���, ప� ��  ��రణ
���� సమయం� చర� � . ఇం�టడ�� � ���� ఇంజ��ం� మ��
బ���� ల�. జ��  ఇంజ��ం� �క�  ��థ�క అం��. కణ�ల సంస� ృ� పద���
మ�� అ���ష��. వ� వ�యం� బ���� ల�- బ�-���మం��, బ�-ఎ���,

బ� ఇంధ��, జ�� పరం� ���  �ం�న పంట�. జం��ల �ంపకం - ���� ��� జం���.
���: �గ��ధక శ� �� ప�చయం, ��� ��థ�క అం��,
ఆ��క ��� ఉత� �� (�ప��� �� ఉత� ��).

9. ���  రంగం� ��పర�న ఆ�� హ�� ల� సంబం�ం�న �ష�� మ��
��� ల�. AP మ�� �రత�శం� ���  �ప�ష�.


