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17. ఈ చట_ ం జ-� T��O %�_ �A ?ంW �ంద3  +
త +3 ం�#l �భ ం¡ంz. అ� 1. జ-�& T��O   2. లM;  
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5త= %K*లU ²µ నష_ ప0¶రం ª
9 ం·ల r0ంz.   4..జర� �ౖ"*A ల�U ప05తం d¦� .8*ంU# మ0� 
జJంత%v -ల� ఉంచM� అ�మ�ంచబడ�g. 

22.   1. జర�° జ"²b fg# �వలం 0.75% jత= � ఉ"A�    2. "» ²వKలం SK0< ¼�= ల�ౖ ఆ~రపZ ఉంz   
3. జర�న9  K� ఆ�పత*ం rసం   )� Sౖ"0<½ౖన fgల hicక [�లనU +ల�Me �.   4. అA సమస*లU 
ప3 ~న Tరణం fg�న cట9 O ంzంª�    5. అం¾TUంM �bTస_ ్ b 6 5
యన9  మంz ప3 జ# మరÀం·�.  

23. �ేశంల�� ���� ��ా ం��లల�  చదవడం ఎల$%& ·J  ప�జలక* �,ెయదు, �ా/0�1 స3తంత� గ4/05ం� �g . 

�ా/0 తండ6� ల* ల7�� భర5ల �
ర9�: �లి*;ా5 ర<, 	ీ5 >లక* సమ$న హక*Bల* ఉం��లంటD ఈ ప/0	ిFG మ$/ా,. 
ర�%స*త మ0� hj క అసjనత�ం ప3 ~న సమస*#. ఈ సమస*ల� ఎg�RవM� ": ఎAకల సంఘం �Â)µ 
»�తం b )Ã అÄక |�6 ల� అభ*�¤ లU �8©ం¡ సమస*� అ�గ5ం·�.  

24. మ4�� ప��/ాF ల* అసంపJ/05%ా ఉన� వసు5 వKలను ఒక ప��శేం నుం�� మ/Mక ప���ేా��1 Nసు�Oళ9����1 QRర<%OSన TUV వWB 

;Xక/ాYలను అం�Zంచడం ��3/ా వYవ;ాయ ఉత[G5� అ\వృ�Z^  _యే����1 	
�ా రంగం స`యపడ6తaం�Z.  	
�ా రంగం 

_�ల$ ��ేాల�9  GDP�1 మ4ఖYQRcన సహ�ా/ా�� అం�Zసు5 ం�Z, ఉ�ోY%ావT¦ల ను అం�Zంచడం మ/0య4 ఆ0¤ క , )*+ర  

	
వలక* ప�జe 	
వలను అం�Zంచడం వంటfg క
�ం¡ ఆ/0Fక ప�Nర<ను QRర<గ4పర<;ా5 i మ/0య4 ;ాంప���య ��త5  

ఎగ4మG అవ�ా�ాల�  అం�Z;ా5 i.  

25. పÅ³మ �rV ²#  అTj� తkర<[ మధYధ/ా సమ4ద�ం mదు%ా ఏర[� ేతaoాను తaoానుల*, ఇg మన �ేశంల�� �ాయ4వY 

��ా ం��లక* _ేర<�qవ����1 మ4ందు ఇ/Or ఇ/ాs అలt�;ా5 s మ/0య4 �ా�1;ా5 s mదు%ా తkర<[ �UౖపK ప�య$ణw;ా5 i.Æ 

Tరణంl ²రత పÅ³మ +3 ంతంb వ%V # U�Ç� "A©. ఇ� అకRZ tÈమ పంటU ·J ఉప�గకరం. 

26. xy�jW బజeW ల� T�ల*గ4 ఉత5మ పద̂తaల* 1. �ార< _ెట9  న/0�1�jతను �|
}Zం_�ర<2. పÉ�ల� ��ట� �|
}Zం_�ర<  3. 

క*ట�ంబ �యంత�ణ 4. మద* �యంత�ణ 

27.  1)Ç²Ê చంద3  Ë\      2)జర� b cట9 O  క
Ì� . �ౖన* ఏ%�Îb జ+� స¶యం dEంz.  
28.  1) ఉత� రం �ంZ ద�V ణం -3214 �. Ï.    మ0� Ð�� �ంZ పడమర -2993 �. Ï. 2)+�hÑ �  & ªౖ"  

���-4 

29. ఎ )  xyమ$లయ$ల +3 -ఖ*త:-  xyమ$లయ$ల వల9  ²రతCశ  ��:ష�	ిFG అTjక g}�ల*%ా ప���gతం అవKతaం�Z. ఇg 

��రత�ేశ ఉత5ర స/0హదు� ల� ర�ణ కవ_�ల*%ా ఉం�� Nవ� చ,�ాలంల� మధY ఆ	ియ$ నుం�� వ_�ే చల9టf %ాల*లను 

అడ6� క*ంట�i. �jసgల� వ/ా� లక*, ప��మ కనుమల* ��టfన తర<�ాత ��ా ంతంల� ర<తaపవన తర` ��:ష�	ిFG�1 

xyమ$లయ$ల7 �ారణం. అ�j ల7క�� � ేఉత5ర ��ా ంతం �� ��%ా ఉం��ేZ. xyమ$�న��ల నుం� �ళ�9  అందటం�: xyమ$లయ 

నదుల* సంవత�రం �� డవKT� �ళ�9  క,%0 ఉంట�i. ఈ నదుల* ��ండలనుం� �1ంద�1 �_ె�ే ఒండ6� మటf�  వల9  QRc��న 

��ా ం��ల* _�ల$ ;ారవంతం%ామ$/ాi. 
(�y ) 

       N) 1. 2013b ²రత ప3 �త�ం K'య ఆ¶ర భద3 త చట_ ం అÄ ఒక ±త�  చట_ ం dEంz. 2. ఇz ప3 జలU ఉనA ఆ¶%A ÔంC 
హURU చట_ బద¤ త¡³ంz. 3. ²రతCశంb iZంట ?ంW వం ల జ"²U ఇz వ06 Ç� ంz.  4. ఈ చట_ ం ప3 Tరం తURవ 
ఆyయం ఉనA UÎం¨లb ప3 � వ*�6 � సN«Õ ధరU 5 �bల ఆ¶ర ~"*# అంg�©. 5. '×ద)ళ9 b9  అత*ంత ×దలU 35 
�b# ఇ)�
. ±A సంవత«%ల+Î �ంద3  ప3 �త�ం Nయ*ం, tధ-, ¡�~"*ల� వరసl 3,2,1 [+యలU అంzÇ� ంz. 
6.ఈ చట_ ం ప3 Tరం అవసరSౖ¾ l� Ïణ +3 ం�b9  అత*�కంl 75 ¦��, పట_ ణ జ"²b 50 ¦�� ప3 K పంÙÚy�%  ఆ¶ర 
~"*ల� ±�t# dÌ హUR ఉంz. ప3 �త�ం ఆ¶ర ~"*ల� అంzంd ప0EÑ �b �క�¾ ప3 జ# ): ±�r8� నగg 
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ఇ)�
. ఈ చట_ ం ప3 Tరం గ0ÛÀ Ü� �లU, +
d³ త#9 లU, అంగన)Z� వd³ 1-6 సంవత«%లÙల9 లU, బZ� వd³ 6-14 
సంవత«%ల Ùల9 లU మ~*హA Ýజనం �8_ 
. 

30.  ఎ )దురహం�ారపJ/0త జeNయ���ాదం ప3 పంచ �y¤ లU ఒక -ఖ*  Tరణం. 1.జeNయ���ాదం అTj ��వజeలం ఒక 

మం� �
�/�పణ. ఆధు�క జeNయ /ాజeYల* ఏర[డట���1, జర��, ఇట�ల ఏ��కరణక* ఇ�Z �ారణం అiYం�Z. 2. అi�ే 

ఈ ��వజeలం తమ పట9  గ/ా3��,ఇతర<ల పట9  �ే3�ా�� క,%0ంచట���1 క��� �ాడ6క*T��ర<.3. య�రపKల�� ��ేాల 

మధY ఈ �ే3షం 19వ శ��బ�ంల� క�Q�� ీ��ర<గ4తk వ��ం�Z. 4. 1923 నుం� ఇట,ల� oా	జిం, జర��ల� T��జం 

/Oండూ క��� gధ3ంసకర ర పంల�� దురహం�ారపJ/0త జeNయ�� �ా��ల*. 5.oా	సిు� ల* దురహం�ారపJ/0త 

జeNయ�� �ా���� /Oచ�%Mటf� , ప�పం_��� జర�� gజ�త%ా �ా,సు5 ందన� ���� ��చూ�ిం� య�రపKల�� ఇతర 

�ే�ాలక* వYG/�కం%ా జర�s ప�జలను సmక/0ంచ;ా%ార<. 
(�y ) 

  N) 1. �ాంG� �ా�ా� ే�
ర<�: �ాం%O�¢ క* వYG/�కం%ా ఉన� ఉదYమ$లక* స[ం�Zసూ5  �Xరహక*Bలక* భంగం క,%�ల$ 

ప�భ4త3ం అTjక Nవ�QRcన చట�� లను _ే	ిం�Z. 

2 ప�భ4��3�� తనక* వY�15గతం%ా ప�}�నమంG� మల*చు�qంట£ంద� క��� ప�Gప¤¥ల* ఎiబ�i. 

3. ఈ ప/0	ిFతaలల� 1971 ఎ��కలల� ప�జe ప�G�ధుల చట�ంల�� ���� అం�ాలన అGక�¦ం�ందంట§ ల�కసభక* 

ఇం�Z/ా%ాం} ̈ఎ��కలను అల`బ�దు �qర<�  రదు�  _	ేిం�Z. అi� ేఆQR సు�ీ�ం�qర<�  నుం�� �ల*పKదల ఆ��ేాల* 

�ెచు�క*ం�Z. 

4. ���� /&©ల తర<�ాత జయప��ాª T�/ాయ« ఉదYమం మ/0ంత Nవ�తరం �ావడం�: ప�భ4త3ం అతYవసర 

ప/0	ిFG g}Zం�ం�Z. 

5. ప�జe;ా3మ$Y�� �ా�ాడట���1 �ాంGభద�తల* TUల��ల[����1 �ేశ సమగ�తను �ా�ాడట���1, ;ామ$�క, ఆ/0Fక 

మ$ర<[లను ��న;ా%0ంచట���1 అ�Z అవసరమiYంద� ప�భ4త3ం సమ/0Fంచుక*ం�Z. 

6. ��̈వల9  ప�జe;ా3మYం ల7క*ం�� �� iం�Z. �ేశంల� �ాంG భద�తలక* అవసరమంట§ ప�భ4త3ం అTjక అ���jత 

చరYలక* �ాల[��ం�Z. అTjక ��ా థ¦క హక*Bల* �,�ి�j�ార<. ఏ �ారణం ల7క*ం�� అ/Oసు�  _ెయYటం, xyం	ించటం, 

�Xర హక*Bలక* భంగం క,%0ంచటం వంటf అTjక సంఘటనల* _&ట�_ేసుక*T��i. 

7. ఈ �ాలంల� �శే సQRcకYతను బలపరచటం, ;ామ$�క, ఆ/0Fక అ\వృ�Z^� T�Yయ;ాF T�ల నుం�� �ా�ాడటం వంటf 

�ాటf�qసం /ాజeYంగం 42వ సవరణ _	ేినప[టf�� �ాస5వంల� �¨�వల9  �శే ప�జe;ా3మYం బలx®నప��ం�Z. 

31. ఎ) 1.ప�పం°కరణ వల9  g�±గ��ర<ల*, ప��ేY�1ం� పట�ణ�లల�� సంపను�లక* Q�ల* జ/0%0ం�Z. 2.³ళ�9  ఎందు�qట���1 

ఇపK[డ6 ఎT´� వసు5 వKల* ల\సు5 T��i. 3.అTjక ఉత[తa5 లల� T�ణYత ��/0%0, ధరల* త%ాµ i. ఫ,తం%ా ఈ ప�జలక* 

అంతక* మ4ందు ;ాధYం �ానంత%ా QRర<%OSన �వన ప�మ$ణ�లను అనుభgసు5 T��ర<. 4. ఉత[G5��ర<ల*,�ా/0�క*ల��ౖ 

ప�పం°కరణ ప���వం ఒ�� రకం%ా ల7దు. 5.బహ·ళజeG సంసFల* ��రత�శేంల� తమ ��ట�� బడ6లను ��ం_�i. అంటD 

��రత�ేశంల� ��ట�� బడ6ల* ��ట�టం �ాళ9క* ల$భ;ాటf%ా ఉం�Z. 6.	�¹ o� ను9 , �ాహT�ల*, ఎల�ా�º �r�, �తల �ా�య$ల*,oా¢� 

ఫK» వంటf ప/0శ�మలల�నూ, పట�ణ ��ా ం��లల� బ�Yం�1ం¼ వంటf 	
వలల�నూ బహ·ళజeG సంసFల* ఆస�15 కనబర<సు5 T��i. 

ఈ ఉత[తa5 లక* సంపన� ��ను%&ల*��ర<ల* అ}Zక సంఖYల� ఉT��ర<. 7.ఈ ప/0శ�మల*, 	
వలల� ��త5  ఉ�ో Y%ాల* ఏర[��� i. 

ఈ ప/0శ�మలక* మ4�� సర<క*ల* అం�Zం_ ే;ాF �క సంసFల* క��� ల$భప��� i. 8.��రత�శే అG ��ద�  కం���లల� అTjకం 

��/0%0న �� ట¿వల9  ప�±జనం �� ం��i. 9.�ాళ�9  ��త5  ;ాం��Gక gజeÀ నంల�నూ, ఉత[G5  పద̂తaలల�నూ ��ట�� బడ6ల* ��టf�  
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ఉత[G5  ప�మ$ణ�లను ��ం_�ర<. 10.g�ే�కం���ల�: క,	 ిప�_ెయYటం ��3/ా ����కం���ల* ల$భప��� i.అం�ే�ాదు, 

11.ప�పం°కరణ వల9  ���� ��ద�  ��రNయ కం���ల* స3యం%ా బహ·ళజeG సంసFల*%ా ఎ�Z%ాi! ట�ట� ÃటW� 

(�ాహT�ల*),ఇT´Å	¢ి (IT), /ా బ���� (మందుల*), ��iంV� (రంగ4ల*), సుందరం oా	��నW� (నట�� ల*,బÈ ల*� ల*) వంటf 

��రNయ కం���ల* ఇపK[డ6 ప�పంచ�ాYప5 ం%ా ల$�ా�³ేల* క,%0 ఉT��i. 

(ల7��) 

    É)  భ�¦ �j�ెకBట���1 �ారణ�ల* :- 1. భ�¦ �j�కెBడం అTj ప��1�య �ా/0�ా� ¦క gప9వం నుం�� ��ా రంభమiYం�Z. 

2. ప�సు5 తం భ�¦ �j�ెకB����1 మ$నవ చరYల7 మ4ఖY �ారణం. 

3. వంట_ెరక* మ/0య4 ఇతర మ$నవ అవస/ాల ��రక* అడవKలను gప/Ìతం%ా న/0�1�jయడం వల9  �ా��వరణ 

సమతaలYమ4 �బెÍG� భ�¦ �j�కె*Bతaం�Z. 

4. ఇంధT�లను ఎక*Bవ%ా �ాడటం వల9  �ారÍs QRcT��OS�», �ారÍs �ె ౖఆ�OS�» gడ6దల అi �ా��వరణ ఉ��� గ�తల* 

��ర<గ4తaT��i. 

5. Ãట�ర< �ాహT�ల*, ఇంధన వనర<ల వల9  gడ6దలÎౖన �q9 /&Ï�9 /& �ారÍను9  ఓజÑs �� రను �బెÍNసు5 T��i. 

6. �ా/0�ా� ¦క వY/ాF ల వల9  �ా��వరణ �ాల*షYం ��ర<గ4తaం�Z. 

7. గనుల త�వ3కమ4, భవన �/ా�ణ�ల*, వYవ;ాయ పద̂తaల*, అణ4ప/0�Òధనల* Óదలగ4నg ప/ాYవరణ��� 

�ెబÍN	ి భ�%&ళమ4 �j�కెB����1 �ోహదం _సేు5 T��i. 

��ారణ� చరYల* :- 1) అడవKలను g/0g%ా ��ంచడమ4 2) �ల$జ ఇంధనమ4ల* �ాడ�ా�� త%0µంచడమ4 3) పKనర<��[దక 

ఇంధT�ల �ాడ�ా�� �� � త�xyంచడం 4) �q9 /&Ï�9 /& �ారÍs gడ6దలను త%0µంచుటక* %ాను Ãట�ర< �ాహT�ల g�±%ా�� 

త%0µం_�,. 5) �ా/0�ా� ¦క వY/ాF లను /Ì	��ౖ19ం¼ _యేటం ��3/ా �ా��వరణ �ాల*�ాY�� త%0µంచటమ4 6) ఎర<వKల 

�ాడ�ా�� త%0µంచటం Óదలగ4 చరYలను �ాటfంచడం ��3/ా భ�%&ళం �j�ెకB���� త%0µంచవచు�. 
 

32. ఎ) I) ర�ాY , 1917   ii) ర�ాY ల� అంతరµత Gర<గ4బ�ట� , gప9వం iii)ర�ాY ల� ;� ష¹ ప�జe;ా3¦క �ా/0�క*ల �ా/Ì� 

ఏ/ా[ట�  iv)�jగవంతQRcన �ా/0�ా� ¦��కరణ , వYవ;ాయంల� భ�మ4ల ఏ��కరణ  

(ల7��) 

É)  ప�G శ��బ�� ��1 య4��^ ల వల9  ఆ శ��బ�  జT���ల�ప�G �UiYమం�Zల� ఎంతమం�Z చ��� య$/& �ె,య_సేు5 ం�Z. 

అంటD 16వ శ��బ�ంల� ప�G �UiYమం�Z�1 నల*గ4ర< కంటD తక*Bవమం�Z చ��� %ా �వ/0 శ��బ�ంల� అ�Z 44 మం�Z�1 

��/0%0ం�Z – అంటD సుమ$ర< 4.5% ప�జల* . మరణ�ల*, gధ3ంసం ప�పంచం అప[టfవరక* చూ	ని య4��^ లకంటD /Oండ6 

ప�పంచ య4��^ ల* \న�QRcనg. అంతక* మ4ందు క�, g� ఎర<గనంత మరణ�ల*, gధ3ం;ాల* సంభgం_�i. Óదటf 

ప�పంచ య4ద̂ంల� �qటf మం�Z చ��� య$ర<. /Oండవ ప�పంచ య4ద̂ ప/0ణ�మ$ల* మ/0ంత Nవ�ం%ా ఉT��i. �¨� వల9  

2.2-2.5 �qట9  	�ౖ�క*ల* చ��� య$ర<. అం��ేాక*ం�� సుమ$ర<%ా 4-5.2 �qట9  �Xర<ల* క��� చ��� య$ర<. �¨ంట£9  xØల� 

�ా¢� ల� చ��� iన 60 ల�ల య�దుల*, జ�ానుల�� T�గ;ా�1, x®/&|ిమ$ల��ౖ అQR/0�ా �j	ిన అణ4బ�ంబ4 వల9  

�UంటTj చ��� iన 1,50,000 నుం� 2,46,000 �Xర<ల* ఉT��ర<. ఈ అణ4బ�ంబ4ల వల9  ల*Y��¦య$, �ాYన�W వంటf 

సమసYల* ద�ాబ�� ల �ాట� ��న;ా%ాi. 
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