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ఆంధ�ప��ే� మ��య� �ెలం�ాణ ల� అత�ంత మ�ఖ����న మ��య� ప���ా� త�క���న ప���ల� APPSC & TSPSC
గ�� �-1,2,3 అల��� UPSC,SSC �దల�ౖన ప���లక� ��ల� మం�� ఆ�ావహ�ల�, ఈ  ప���ా� త�క ఉ�ో��ాల��  ��
ప����ంచ����� ఆస��� చూప���ర�.����� �� ట� ఎక��వ�ా ఉండడం �ారణం�ా, అ��క ���ట�� సంబం��త సబ��క�� లను
ఎంచుక�� �ా��� అధ�యనం�� ఉ�ో�గం �� ందవచు�. ఈ ప���లల� మ�ఖ����న అం�ాల� అ�న ��ర �ాస� �ం , చ��త�,
భ���ళ�ాస� �ం, ఆ���క �ాస� �ం, ��ౖను� మ��య� �జ�� నం, సమ�ా�న అం�ాల� ��ల మ�ఖ����న �ాత� �� �ి�ా� �. �ాబట��
ఈ APPSC & TSPSC గ�� �-1,2,3 అల��� UPSC,SSC �దల�ౖన ప���ల��ౖ ఆస��� ఉన� అభ�ర�� ల ��రక�
Adda247, ఈ అం�ాలల� ఒకట�ౖన ఆ���క �ాస� �ం క� సంబం��ం�న ���� మ�ఖ����న అం�ాలను PDF ర�పంల�
అం��సు� ం��.
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ఆ����ా�వృ���

ఆ����ా�వృ���  అ���� ఒక సం���ష�  ప����య. సహజ వనర�ల�, ఆ���క-ఆ�����తర అం�ాల వల�  ఇ�� ప����తమవ�త�ం��.
సహజ వనర�లను ఆ����ా�వృ���� �ర��ం�ే��ా �ె�� �చు�. ఆ���క �ార�ాల��  మ�ఖ�ం�ా మ�లధన సదు�ాయం,
��� ��ట�, ఉ�ాంత ఉత��� , �ష���  త��తర అం�ాల� ఏ �ే�ా�వృ�����ౖ�� �ర���ా� �. వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల
�గ�ల�, అంత�ా� �య �ా��ారంల� �గ�ల� క��� అత�ంత ప����తం �ే�� అం�ాల�. ఆ�����తర అం�ాల��  మ�ఖ�ం�ా
మ�నవ వనర�ల ��ణ�త, �ాజ��య ���చ�, �ాం��క వ�వస� , �ాం���క ��ా�ణం, �ార���క �ద�, ఉన�త �ద�,
ప����ధన అ�వృ�����ౖ ప�భ�త� వ�య�ల�, అ��� ర��త �ాలన ల�ంట�� �ేశ ఆ����ా�వృ���  ��శ దశను �ర���ా� �.
�త�ం�ా ఇవ�� మ�న�ా�వృ���� �ర���ా� �.

ఆ����ా�వృ���ల� ఆ���క అం�ాల�

ఒక �ేశ ఆ����ా�వృ���ల� ఆ���క అం�ాల �ాత� అత�ంత ��లకం. ఒక �ేశ ఆ����ా�వృ���  ����ష�  సమయంల� జర�గ�త�ం��
ల��� అ���� మ�లధన సంచయనం ��ట�, మ�లధన �ల�ల��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��.

ఆ����ా�వృ���� �ర��ం�ే అం�ాల�

1. మ�లధన సంచయనం



ఒక �ేశ ప�గ��ల ��ా�ణంల� మ�లధనం ���య��ల �ాత� �� �ిసు� ం��. ఆ����ా�వృ���  �ాధనల� వృ�����ట� ��ర�గ�దలక�
��ట�� బ�� ప���న���ం��. ఇ�� అ�వృ���  ��శను �ర��సు� ం��. ఆ��య��� ఎక��వ�ా� �ల� �� దుప� �ే���  ��ట�� బడ�ల�
������ అ�వృ���  జర�గ�త�ం��.

2. వ�వ�ా�త�త�� ల �గ�ల�

�ేశ ఆ����ా�వృ����� ప���నం�ా వ�వ�ాయ ఉత���  ��ర�గ�దల ఉండట�� �ాక�ం��, ఉ���దకతల� ��ర�గ�దల ఉండటం
అవసరం. మ�ఖ�ం�ా ��ా �ణ ప�జల అవస�ాల� ��ాక �గ�ల� ఎంత ఉం�ో  �ె����ే '�క�యం �ాగల �గ�ల�'. ఇ��
ఎక��వ�ా ఉంట� ఆ��య�ల� ������ ఆ����ా�వృ���  జర�గ�త�ం��.

3. ��ే� �ా��ార�ి��

ఆ����ా�వృ���� �ర��ం�ే అం�ాల��  ఒక �ేశం ఏ �ధ���న ఉత�త�� ల� �ేసు� ంద���� ��లకం. ఇ�� అంత�ా� �య
�ా��ారంల� �గ�ల�ను �ర��సు� ం��. అ�వృ���  �ెందుత�న� �ే�ాల� ��ా థ�క రం�ా��� సంబం��ం�న ఉత�త�� ల�
ఎగ�మ� �ే�ి �ా����ా �క, యంత� వసు� వ�లను ��గ�మ� �ేసుక�ంట��. ఈ �ే�ాల��  అ��క �ల�వ�న� వసు� వ�ల�
��గ�మత�ల వల�  ��ే� �ల�ల� తగ�� త�����.

4. ఆ���క వ�వస�  �ర�

అ�వృ���  �ెందుత�న� �ేశం తన అ�వృ����� ఏ రక���న నమ���ను అనుస��సు� ం�ో  ����బట��  ఆ����ా�వృ���ల�
మ�ర��ల�ంట��. మ�ఖ�ం�ా �ేశం ��ట�� బ����ర�లక� ��ా ��న�ం ఇసు� ం��, ప�భ�త� రంగం ����ా అ�వృ�����
��ా ��న�ం ఇసు� ం�� అ���� ��లక���న అంశం. ఇట�వల అ�వృ��� �ెందుత�న� �ే�ాల�� తమ �ే�ా�వృ����� �శ�మ
ఆ���క వ�వస�ను అనుస��సు� �� ����. ఈ వ�వస�ల� ప�భ�త�, ��ౖ���ట� రం�ాల కల�క ����ా అ�వృ���
జర�గ�త�ం��.

ఆ����ా�వృ�����

1) సహజ వనర�ల�

2) ఆ���క �ార�ాల�

● మ�లధన సంచయనం
● వ�వ�ాయ �గ�ల�
● ��ే� �ాణ�జ� �ి��
● ఆ���కవ�వస�  ర *

3) ఆ�����తర �ార�ాల�

● మ�నవ వనర�ల� |
● ఆ���ా�వృ��ల� ఆ����తర అం�ాల �ాత
● �ా��రణ �ద�
● �ాం���క �జ�� న �ి��
● �ాజ��య ���చ�
● �ాం��క వ�వస�  ��ా�ణం
● అ���
● అ�వృ���  �ెం��ల�� ����క |



● ప����ధన అ�వృ�����ౖ వ�యం

ఆ����ా�వృ���ల� ఆ�����తర అం�ాల �ాత�

చ��త�ల� ఆ����ా�వృ���ల� ఆ���క అం�ాలక�న� ��ా ��న��� ఆ�����తర అం�ాలక� ఉం��.

�ట�ల� మ�ఖ����న�.

1. మ�నవ వనర�ల�

ఆ����ా�వృ���ల� మ�నవ వనర�ల� అ� మ�ఖ����న�. �ేశంల� అ��ాస�త క���న ఆ��గ�వంత���న, ��ౖప�ణ�మ�న�
జ����ను మ�నవ వనర�ల��ా ����ా� ర�. ఉత���  ��ర�గ�దలక� �ర� అ��క �ా� �ల� స�యపడ��ర�. త����ా
ఆ����ా�వృ��� , ఉ���దక �ి�� ��ర�గ�త�ం��.

2. �ాం���క �జ�� న �ి��

ఒక �ేశం ఉత���  ��ర�గ�దల, ��ణ�త, ప��మ�ణం ల�ంట� అం�ాల� �ాం���క ప��జ�� నం�� ౖఆ��రప�� ఉంట��.
�ాం���క ప��జ�� నం తక��వ సమయంల� ఎక��వ ��ణ����న వసు� వ�లను అ��క ప��మ�ణంల� ఉత���  �ేయ�����
ఉప�గపడ�త�ం��. �ాబట��  ఆ����ా�వృ���  �ర�యంల� �ాం���క ప��జ�� నం మ�ఖ����న�ాత�� �� �ిసు� ం��. అ�వృ���
�ెందుత�న� �ే�ాల��  �ాం���క ప��జ�� నం ప�భ����ల� �ేసు� న� ప����ధన అ�వృ��� . �ాస� � �ాం���క రం�ాల��ౖ వ�యం
త��తర అం�ాల��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��.

3. �ాజ��య ���చ�

ఒక �ేశ ఆ���క �ి��, వ�వ�ాయ-�ా����ా �క రం�ాల అ�వృ��� గతంల� ఆ �ేశం వలస �ాలనల� ఉం��? ల��� అ��
అం�ాల ఆ��రం�ా �ర��ంచవచు�. �ాలన ���చ� ల�క�� �ే అ����ా�వృ���  తక��వ�ా ఉంట�ం��. ఉ��: అ�వృ���
�ెందుత�న� �ే�ాల�ౖన ��ర�, �ా���ా� �, బం�ా� �ే�, ��లంక, �����, మల��ియ� �దల�ౖన�. ఈ �ే�ాల�� గతంల�
��ట�� �ాలనల� ఉండటం�� �ో�ి���� గ���� అ�వృ���ల� ��నుకబ�� ఉ����. స�యం �ాలన ���చ�. వనర�ల
స�����గం, ఉత�త�� ల అ�లషణ�య ���గం ����ా స�యం సమృ���  �ా��ంచవచు�.

4. �ాం��క వ�వస�  ��ా�ణం.

�ేశంల� ఉ �ాం��క వ�వస�ల� ప���న అం�ాల�ౖన క�లం, మతం, ��ా ంతం, మ�ఢ నమ��ాల�, ��ా �ణ-పట�ణ సమ�జం,
�ీ� � �ా���ా��కత, అ��ాస�త, మ��ళల అ��ాస�త ల�ంట� అం�ాల ఆ��రం�ా ఆ����ా�వృ���  జర�గ�త�ం��.

ఒక �ేశ �ామ��క ��ా�ణంల�.. ఈ అ�� అం�ాల��  అనుక�లత, ప�జ� ��గ�ా�మ�ం

ఎక��వ�ా ఉండటం, అ�వృ���  �ెం��ల�� ��వన �ేశంల� ఆ����ా�వృ���� �ర���ా� �. ఇవ�� ఆ �ేశ ఆ���కవ�వస�
ప���దులను పట�ష� ం �ే�ా� �.

5. అ�వృ���  �ెం��ల�� ����క (��జ�ౖ� ట� �ెవల�)

ఆ����ా�వృ���  అ���� ఒక య�ం��క పర���న ప����య �ాదు. ఇ�� ప�జల ఆల�చన, మ�న�ిక అనుక�ల అం�ాల��ౖ
ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ప�జలక� అ�వృ���  �ెం��ల�� ��వన ����క ఎక��వ�ా ఉంట� ఆ �ేశ అ�వృ���  త�ర�ా
జర�గ�త�ం��.

6. అ���



అ�వృ���  �ెందుత�న� �ే�ాల ఆ����ా�వృ���� �����ం�ే ప���న అంశం అ���. ప�భ�త�ంల�� అం�ాల��  మ�ఖ�ం�ా
ఉ�ో�గ�ా�మ�ంల�� అ��� �ా� ��� ఆ����ా�వృ����� ప�త�� సంబంధం ఉంట�ం��. ప�భ�త� �ాలనల� �ారదర�కత,
జ�ాబ�����తనం, �ా��ార

�ాణ�జ� సమ��ల�� , అ���ార గణంల� ���జ�య� ఉండటం వల�  ఆ����ా�వృ���  ������ �ే�ా�వృ���  జర�గ�త�ం��.
ఆ��త ప��ాతం, బంధు�ీ�� (��� � �ా��ిట�జం) ల�ంట� అం�ాల�.. �ాలనల� అ��� ప�భ�త� �����ల� ����
వ�ా� లక� అనుక�ల �ర�య�ల� �సుక���ల� ఉం�� ఆ���క శ��� ��ం���కరణక�, ఆ��య అసమ�నతల ��ర�గ�దలక�
�ారణమవ�త�����.

7. ప����ధన, అ�వృ�����ౖ వ�యం

�ేశ ఆ����ా�వృ�����, ఉత���  ��ర�గ�దలక� ప�భ�త�ం �త�ం వ�యంల� ప����ధన రంగం�� ౖఎంత ��ట��సు� ంద��
అంశం��ౖ ఆ����ా�వృ���  ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ట���ౖ ఎక��వ వ�యం �ే���  �ాం���క ప��జ�� నం వృ���  �ెం�� ఉత���ల� ����
��ర�గ�దల న�దవ�త�ం��. అ�వృ���  �ెం��న �ే�ాల��  సుమ�ర� ����ీల� 5 �ాతం ఈ రంగం��ౖ వ�యం �ేసు� ండ�ా,
��నుకబ��న �ే�ాల� 1 �ాతం ల��� వ�యం �ేసు� ����.

8. ఆ����ా�వృ���-ప�జ�సం��మం

ఆ����ా�వృ���  ప���నం�ా �ేశంల� ఆ���కవృ���  (ఉత��� ��ర�గ�దల) �� �ాట� �ేశంల� వ��న వ�వ�ా� ప�ర�క, �ాం��క,
ప�గ��ల, �ాం���క మ�ర��ల గ���ం� �ెల�ప�త�ం��. అంట� �ేశంల� సమ�ల మ�ర��లను ఇ�� �వ��సు� ం��. త����ా
ప�జ�సం��మం �ాధ�పడ�త�ం��. ���� అం�ాల��  ��ర�గ�దల �ేశ సం��మ��� ��ంచ����� బదుల� త���సు� ం��. �ేశంల�
ఉత�త�� ల� ఏ రం�ా��� �ెం��న�? ప�ణ��కల అమల� ఎల� జర�గ�త�ం��? అ�� అం�ాల��ౖ క��� ప�జ�సం��మం
ఆ��రప�� ఉంట�ం��.

- Conclusion
APPSC & TSPSC గ�� �-1,2,3 అల��� UPSC,SSC, పం��య� �ార�ద��� మ��య� ��రత�ేశంల�� అ��
ఇతర �� ట� ప���లక� �ిద�మవ�త�న�  ����ర�� ల ��సం ��జ� మ��య� న�క��ంచబ��న గణ�ం�ాల�� �ెల�గ�ల� ప����
��ర�య ఆ���క వ�వస�క� సంబం��ం�న సమ����ా�� �వరం�ా ��ధ ���ాలల� PDF ర�పంల� ఆస��� గల
అభ�ర�� ల ��రక� Adda247 అం��సు� ం��.

- FAQs
Q. Adda247 APPSC,TSPSC �� సంబం��ం�న ప��ే�� తరగత�ల� & ��ట���య�� ను అం��సు� ం��?
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