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ఉపాధ్యాయ మితరు లకు మనవి: 

• ఈ మెటీరియల్ లో ఎకకడ ైనయ తపపులు మీరు గమనాంచినటల యితే లేదయ ఇాంకేవ ైనయ స్తాందేహాలు ఉాంటే దయచేసి 
ఈ ఫో న్ న ాంబర్ లో స్తాంపుద ాంచాండి. 

 
ప్రియమ ైన విద్యార్ధు లకు, 
 
  2019 – 2020 విద్యా సంవత్సర్ంలో పదవ త్ర్గతి పబి్లక్ పరీక్షలకు హాజర్ధకాబో త్ునన విద్యారధునీ, 
విద్యార్ధు లకు నయ ఆశీసససలు మరధయు శుభాకాంక్షలు.  
 

  పాఠ్ాపుసతకంలోని పాఠానిన పూరధతగా చద్ివిన త్ర్ధవాత్ ఈ మ టీరధయల్ ని చద్ివితే బాగా అర్ుం 
అవుత్ుంద్ి. ఇందసలో ఇంచసమంచస పాఠ్ం అంతయ కవర్ అయ్యా విధంగా వీల ైననిన ఎకుువ పశి్నలనస ఇవవడం జరధగధంద్ి. 
పశి్నలనస, జవాబులనస వీల ైననిన ఎకుువ సార్ధి  చదవండి. ఒకే రోజు ఎకుువసార్ధి  చదవడం కాకుండయ వీల ైననిన ఎకుువ 
రోజులు ఎకుువ సార్ధి  చదవడం చేయండి. సమయం ద్ొరధకినపుుడలలి  మీర్ధ చద్ివిన వాటిని గుర్ధత కు తెచసుకోవడయనికి 
పయిత్నం చేయండి. అలలగే చూడకుండయ రాయడం పాికటీస్ చేయండి. కేవలం జవాబులనస మలత్మేి కంఠ్సథం చేస్తత  
సరధపో దస. జవాబులతో పాటు పశి్నలనస కూడయ కంఠ్సథం చేయలలి. అలల చేస్తత  1 మలర్ధు, 2 మలర్ధుల పిశ్నలకు కూడయ 
జవాబులు రాయగలుగుతయర్ధ.  

  Read   - అవగాహనతో చదవాలి. 
              Repeat   - మలటిమలటికి చదసవుత్ూ ఉండయలి. 
              Reproduce  - చద్ివినద్యనిని గుర్ధత కు తెచసుకొని రాసూత  ఉండయలి. 
 

  ఇందసలో కొనిన పశి్నలలో త్పుుగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి, సరధకాని జత్నస గురధతంచండి అని అడగడం 
జరధగధంద్ి. వాటికి సంబంధించి ఏద్ి త్పుుగా ఉంద్ో , ఏ జత్ సరధకాద్ో  చెపుడం జరధగధంద్ి. అంతేకాకుండయ వాటిని సరధచేస్ర 
కూడయ ఇవవటం జరధగధంద్ి. మీర్ధ కంఠ్సథం చేస్తటపుుడు సరధచేస్ర ఇచిున వాటిని కంఠ్సథం చేయండి. 

 
  మీర్ందర్ూ పరీక్షలోి  మంచి మలర్ధులు సాధించయలని ఆశిసూత , ఆశీర్వద్ిసూత .... 

                 మీ..  
                   కోడూరు వ ాంకటరావప  

1. భారతదేశాం : భౌగోళిక స్తవరూపాలు 
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1. భార్త్ద్ేశ్ం అక్షంశాల ఆధయర్ంగా ఏ అర్ుగోళం లో ఉంద్ి?                                                                                      జ. ఉత్తరార్ు గోళం  
2. భార్త్ద్ేశ్ం రేఖలంశాల ఆధయర్ంగా ఏ అర్ుగోళం లో ఉంద్ి?                                                                          జ. పూరావర్ు గోళం  
3. భార్త్ద్ేశ్ం ఏ ఏ అక్షంశాల మధా విసతరధంచి ఉంద్?ి                                                                                   జ. 8°4' ఉ. -  37°6' ఉ.  
4. భార్త్ద్ేశ్ం ససమలర్ధ ఎనిన అక్షంశాల మేర్ విసతరధంచి ఉంద్?ి                                                                            జ. 30 అక్షంశాలు 
5. భార్త్ద్ేశ్ం ఏ ఏ రేఖలంశాల మధా విసతరధంచి ఉంద్?ి                                                                          జ. 68°7' త్ూ. - 97°25' త్ూ. 
6. భార్త్ద్ేశ్ం ససమలర్ధ ఎనిన రఖేలంశాల మరే్ విసతరధంచి ఉంద్?ి                                                                            జ. 29 రేఖలంశాలు 
7. భార్త్ద్ేశానిన ద్వవపకలుం అని ఎందసకు అంటార్ధ?              జ. మూడువ పైులల నీర్ధచే (సముద్యిలచే) ఆవరధంచబడి ఉననందసన  
8. ఇంద్రిా పాయ్ంట్ ఏ అక్షంశ్ం వదద ఉంద్ి?                                                                                                                     జ. 6°4' ఉ. 
9. భార్త్ద్ేశ్ం మొతయత నికి  దక్ిణ అంచసలో ఉనన పది్శే్ం ఏద్ి?                           జ. ఇంద్రిా పాయ్ంట్ (నికోబార్ ద్వవి లో ఉంద్ి) 
10. భార్త్ద్ేశ్ పధియన భూభాగం యొకు దక్ణి అంచసలో ఉనన పది్శే్ం ఏద్ి?                      జ. కనయాకుమలరధ (త్మళనయడు లో ఉంద్ి)    
11. ఆంధపిది్శే్ ఏ ఏ అక్షంశాల మధా విసతరధంచి ఉంద్?ి                                                                             జ. 12°41' ఉ. -  19°55' ఉ.  
12. ఆంధపిది్శే్ ఏ ఏ రేఖలంశాల మధా విసతరధంచి ఉంద్?ి                                                                      జ. 76°45' త్ూ. -  84°45' త్ూ.  
13. ఆంధపిది్శే్ తీర్ రఖే పొ డవు ఎంత్?                                                                                                                          జ. 974 క.ిమీ. 
14. భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక రేఖలంశ్ం ఏద్ి?                                                                                                                       జ. 82°30' త్ూ. 
15. భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక రేఖలంశ్ం ఏ పటీణం గుండయ పో త్ుంద్?ి              

                                                జ. అలహాబాదస (వివర్ణ:- ఉత్తర్పది్ేశ్ లోని అలహాబాదస దగగర్ గల మీరాా పూర్ గుండయ పో త్ుంద్ి)  
16. IST ని విసతరధంపుము.                                                                   జ. Indian Standard Time -  భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక కాలమలనం 

17. భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక కాలమలనయనికి ఆధయర్మ నై రేఖలంశ్ం ఏద్ి?                                                                            జ. 82°30' త్ూ. 
18. GMT ని విసతరధంపుము.                                                                       జ. Greenwhich Mean Time -  గీీన్ విచ్ పాిమలణకి కాలం 

19. భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక కాలం (IST) గీీన్ విచ్ పాిమలణకి కాలలనికి (GMT) క ిఎనిన గంటలు ముందస ఉంటుంద్?ి జ. 5 ½ గంటలు 
20. అహమమద్యబాద్, ఇంఫాల్ లలో ఎకుడ సూరోాదయం ముందస అవుత్ుంద్ి?                                                                జ. ఇంఫాల్ 

21. అహమమద్యబాద్, ఇంఫాల్ లలో ఎకుడ సూరోాదయం ఆలసాంగా అవుత్ుంద్?ి                                               జ. అహమమద్యబాద్ 

22. అహమమద్యబాద్, ఇంఫాల్ లలో సూరోాదయం ముందసగా ఇంఫాల్ లో అవడయనికి కార్ణమమే? 

జ. భార్త్ద్ేశానిక ిత్ూర్ధున  ఇంఫాల్ ఉంద్ి. పడమర్న అహమమద్యబాద్ ఉంద్ి. భూమ పడమర్ నసంచి త్ూర్ధుకు 
తిర్ధగుత్ుననందసన ముందసగా త్ూర్ధున ఉనన పది్ేశాలలో  సూరోాదయం అవుత్ుంద్ి. 

23. మొదట ిజత్లోని అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
అహమమద్యబాద్   :   గుజరాత్      :   :      ఇంఫాల్    :   ?                                                                                   జ. మణపిూర్ 

24. భార్త్ద్ేశ్ త్ూర్ధు, పడమర్ల మధా దూర్ం ఎంత్?                                                                                              జ. 2933 క.ిమీ. 
25. భార్త్ద్ేశ్ ఉత్తర్, దక్ణిం ల మధా దూర్ం ఎంత్?                                                                                                   జ. 3214 కి.మీ. 
26. కర్ుటరేఖ భార్త్ద్శే్ంలో ఏ ఏ  రాష్టాీ ా ల గుండయ పో త్ుంద్ి? 

        జ. గుజరాత్, రాజసాత న్, మధాపది్శే్, చతీతస్ ఘడ్, జార్ఖండ్; పశిుమబ ంగాల్, తిపిుర్, మజోర్ం 

27. భార్త్ద్ేశానిన ససమలర్ధగా ర ండు అర్ుభాగాలుగా చేస్త రేఖ ఏద్ి?                                                                               జ. కర్ుట రేఖ 

28. భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక రేఖలంశ్ం లేద్య 82°30' త్ూ. రే. ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పో త్ుంద్ి? 

                     జ. ఉత్తర్పది్శే్, మధాపది్ేశ్, చతీతస్ ఘడ్, ఒరధసాస, ఆంధపిది్శే్ 

29. కర్ుటరేఖ మరధయూ భార్త్ద్శే్ పాిమలణిక రఖేలంశ్ం ఈ కిీంద్ ిఏ రాషీ్టంా గుండయ పో త్ుంద్ి? 

ఉత్తర్పది్శే్,     మధాపది్శే్,     జార్ఖండ్,     గుజరాత్                                                                                     జ. మధా పది్శే్ 

(వివర్ణ:- కర్ుటరేఖ మరధయూ భార్త్ద్ేశ్ పాిమలణిక రేఖలంశ్ం ఈ ర ండురేఖలూ మధాపది్శే్, చతీతస్ ఘడ్ రాష్టాీ ా ల గుండయ 
పో త్ునయనయ్) 

30. భార్త్ద్ేశ్ంతో భూసరధహదసద  గల ద్ేశాలేవి?                   జ. పాకిసాత న్, ఆఫ్ఘనిసాత న్, చెనైయ, నేపాల్, బంగాి ద్శే్, భూటాన్, మయనయమర్ 

31. భార్త్ద్ేశ్ంతో  ఎకుువ భూసరధహదసద  గల ద్ేశ్మేద్?ి                                                                                                     జ. బంగాి ద్శే్ 
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32. పపించ భూభాగమంతయ ర ండు పధియన భూఖండయల నసండ ిఏర్ుడయా య్. అవి 1. అంగారా భూమ 2.____        జ.గోండయవనయ భూమ 

33. భార్త్ద్ేశ్ ద్వవపకలుం ఏ పధియన భూ ఖండం నసండ ిఏర్ుడింద్ి?                                                                    జ. గోండయవనయ భూమ 

34. గోండయవనయ భూభాగం నసండ ివిడిపో య్, భార్త్ద్ేశ్ ద్వవపకలు ఫలకం ఏ ద్శి్గా పయనించింద్?ి                          జ. ఈశానా ద్ిశ్గా 
35. భార్త్ద్ేశ్ ద్వవపకలు ఫలకం ద్నేితో డకీొటిీంద్ి?                                                                                          జ. యూరసే్రయల ఫలకం  
36. యూరసే్రయల ఫలకం ఏ పధియన భూ ఖండంలోనిద్?ి                                                   జ. అంగారా భూమ లేద్య లలరసే్రయల భూమ  
37. భార్త్ద్ేశ్ ద్వవపకలు ఫలకం, యూరసే్రయల ఫలకం తో డకీొటీడం వలన ఏర్ుడని పర్వతయలేవి?                        జ. హిమలలయలలు 
38. హిమలలయలలు ఏ ర్కమ ైన పర్వతయలు? 

అగధన పర్వతయలు;         ఖండ పర్వతయలు;       అవశిష్టఠ  పర్వతయలు;          ముడుత్ పర్వతయలు               జ. ముడుత్ పర్వతయలు 
39. హిమలలయలలు ఎనిన సంవత్సరాల కిీత్ం ఏర్ుడయా య్?              జ. 20 కోటి  (200 మలియని) సంవత్సరాల కిీత్ం 

40. వేట-స్తకర్ణ ప్  ైఆధయర్పడని తోలి మలనవులు ఎనిన సంవత్సరాల కిీత్ం భూమ మీద ఆవిర్భవించయర్ధ? 

                                                                               జ. 2 లక్షల (0.2 మలియన్) సంవత్సరాల కిీత్ం  
41. హిమలలయలల పొ డవు ఎంత్?                                                                                                జ. 2,400 కి.మీ. 
42. హిమలలయలల వ డలుు పశిుమ పాింత్ంలో 500 కి.మీ. మధా, త్ూర్ధు పాింతయలలో ___ కి. మీ.                      జ. 200 కి.మీ. 
43. హిమలలయలలలోని మూడు పర్వత్శరీణులు ఉనయనయ్. 

1. ఉననత్ హమిలలయలలు లేద్య హమిలద్ి ి   2. నిమన హమిలలయలలు    3. ______  జ. శివాలిక్ హిమలలయలలు 
44. ఉననత్ హిమలలయలల సగటు ఎత్ుత  ఎంత్?                                                                                 జ. 6100 మీటర్ధి  

45. హిమలద్ికిి దక్ణియన ఉనన హమిలలయలలేవి?                                                                      జ. నిమన హమిలలయలలు  
46. నిమన హిమలలయలల సగటు ఎత్ుత  ఎంత్?                                                    జ. 3700 – 4500 మీటరి్ మధా ఉంటుంద్ ి

47. ప్రర్ పంజాల్, మహాభార్త్ పర్వత్ శరణీులు ఏ హిమలలయ పర్వత్ శరణీి లో ఉనయనయ్?                        జ. నిమన హమిలలయలలు 
48. నిమన హిమలలయ శరణీి లో పఖిలాతిగాంచిన లోయలు ఏవి?                            జ. కాశీమర్ లోయ, కంగీ లోయ, కులు లోయలు 
49. కంగీ, కులు లోయలు ఏ రాషీ్టంాలో ఉనయనయ్?                                                                            జ. హిమలచల్ పది్శే్ 

50. నిమన హిమలలయ శరణీి లో వసేవి విడది్ి పాింతయలేవి?                                            జ. స్రమలి , ముసో సరీ, న ైనితయల్, రాణిఖతే్ 

51. వేసవి విడిద్ ిపాింతయలకు, సత్త్ హరధత్ అర్ణయాలకు పఖిలాతి గాంచిన హమిలలయ శరీణ ిఏద్?ి               జ. నిమన హిమలలయలలు 
52. కిీంద్ి పాింతయలలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 

స్రమలి ;         ముసో సరీ;          న ైనితయల్;       రాణిఖతే్ 

          జవాబు:- స్రమలి  (వివర్ణ:- స్రమలి  హమిలచల్ పది్శే్ లో ఉంద్ి. మగధలిన మూడూ ఉత్తరాఖండ్ లో ఉనయనయ్) 
53. హిమలలయలలలో అనినటి కంటే దక్ణియన ఉనన శరీణ ిఏద్ి?                                                                   జ. శివాలిక్ శరణీ ి

54. శివాలిక్ శరణీి సగటు ఎత్ుత  ఎంత్?                                                                  జ. 900 – 1100 మీటరి్ మధా ఉంటుంద్ ి

55. శివాలిక్ శరణీి వ డలుు ఎంత్?                                                                                         జ. 10 – 50 కలిో మీటర్ధి  

56. మొదట ిజత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
హిమలనీ నద్యలు   :  హిమలద్ి ి    :  :  వేసవి విడిద్ ిపాింతయలు    :    ?                                      జ. నిమన హమిలలయలలు 

57. మలక్ డోక్ డింప్ ప్ లోయ ఏ రాషీ్టంా లో ఉంద్ి?                                                                                 జ. మేఘలలయ  
58. డూన్ అంట ేఏమటి?                       జ. నిమన హమిలలయ, శివాలిక్ శరణీుల మధా ఉండే లోయలనస సాథ నికంగా డూన్ అంటార్ధ  
59. కొనిన పసి్రద్ిద  చెంద్ిన డూన్ ల ప్తర్ధి  చపెుండి.                                                     జ. డహాెాడూన్;    కోటిి డూన్;   పాటిి డూన్  
60. మొదట ిజత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 

అర్ధణయచల్ పది్శే్    :  మష్రమ కొండలు     :  :  అసాసం     :    ?                                                        జ. కచయర్ కొండలు 
61. ద్ిహాంగ్ లోయ ఏ రాషీ్టంా లో ఉంద్ి?                                                                                       జ. అర్ధణయచల్ పది్శే్ 

62. హిమలలయలలకు త్ూర్ధు వ పైున సరధహదసద గా ఉనన లోయ ఏద్ి?                                                    జ. బహిమపుత్ ిలోయ 

63. హిమలలయలలు ఎకుడ జడప్రనసన వంపు తీససకొని దక్ణియనికి వాాప్రంచయయ్?                              జ. ద్హిాంగ్ లోయ త్ర్ధవాత్  
64. ఈశానా రాష్టాీ ా లలో ఉనన హమిలలయలలనస ఏమంటార్ధ?                                                                   జ. పూరావంచల్ 
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65. భార్త్ద్ేశానిక ిత్ూర్ధు సరధహదసద గా ఉనన హమిలలయలలనస ఏమంటార్ధ?                                                జ. పూరావంచల్ 

66. పాింతీయంగా పూరావంచల్ పర్వతయలనస ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?  
                          జ. పాట్ కాయ్ కొండలు, నయగా కొండలు, మణపిురధ కొండలు, ఖలస్ర కొండలు, మజోర్ం కొండలు 

67. కిీంద్విానిలో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి 
నయగా కొండలు - నయగాలలండ్;                  ఖలస్ర కొండలు             -               మఘేలలయ 

జయంతియల కొండలు - మజోర్ం;                      పాట్ కాయ్ కొండలు - అర్ధణయచల్ పది్శే్ 

                       జవాబు:- జయంతియల కొండలు – మజోర్ం (సరధయ్ నైద్ి: జయంతియల కొండలు – మేఘలలయ) 
68. ఈ కిీంద్ి ఏ రాషీ్టంా లో హిమలలయలలు విసతరధంచి లేవు? 

ఉత్తర్ పది్ేశ్;       ఉత్తరాఖండ్;       స్రకిుం;            మేఘలలయ                                                            జ. ఉత్తర్ పది్శే్ 

(వివర్ణ: భార్త్ద్శే్ంలో జముమకాశీమర్, హిమలచల్ పది్ేశ్,  ఉత్తరాఖండ్,  పశిుమ బ ంగాల్, స్రకిుం, అర్ధణయచల్ పది్ేశ్, అసాసం, 
నయగాలలండ్, మణపిూర్, మజోర్ం, తిపిుర్, మఘేలలయ రాష్టాీ ా లలో హిమలలయలలు విసతరధంచి ఉనయనయ్.) 

69. గంగా-స్రంధూ నద్ి మ దై్యనం 2 కోటి సంవత్సర్ం కిీత్ం ఏ విధంగా ఉండదే్ి?                      జ. త్కుువ లోత్ు ఉనన పళ్ళం మలద్ిరధ 
70. స్రంధూ నద్ి క ిఉపనడులేవి?                                                                       జ. జీలం, చీనయబ్, రావి, బ్లయలస్, సటలి జ్ 

71. స్రంధూ నద్ి పరవీాహక పాింత్ం లోని అధకి భాగం ఏ ద్ేశ్ంలో ఉంద్ి?                                                           జ. పాకిసాత న్ 

72. స్రంధూ నద్ి పరవీాహక పాింత్ం భార్త్ద్ేశ్ంలోని ఏ ఏ రాష్టాీ ా లలో ఉంద్ి?                                             జ. పంజాబ్, హరాానయ 
73. అంత్రేవద్ి అంట ేఏమటి?                                 జ. ర ండు నదసల మధా పాింతయనిన అంత్రేవద్ి లేద్య ద్ో  అబ్ (Doab) అంటార్ధ 
74. గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు ఏ భాగం లో అంత్రేవదసలు అత్ాధకింగా ఉనయనయ్? 

పశిుమ భాగం;      మధా భాగం;      త్ూర్ధు భాగం                                                                      జ. పశిుమ భాగం 

75. గంగా మ దై్యనం గగగర్ (Ghaggar) నద్ి నసండి  ______ నద్ి వర్కూ విసతరధంచి ఉంద్ి.                                 జ.  తీసాీ  (Teesta) 

76. గంగా మ దై్యనం విసతరధంచి లేని రాష్టత రం  
ఉత్తర్ పది్ేశ్;     ఉత్తరాఖండ్;      బీహార్;     జార్ఖండ్                                                                         జ. ఉత్తరాఖండ్  
(వివర్ణ:-గంగా మ ైద్యనం పధియనంగా ఉత్తర్పది్శే్, బీహార్ రాష్టాీ ా లలోనస, కొంత్ హరాానయ, జార్ఖండ్, పశిుమ బ ంగాల్ లోనూ ఉంద్ి) 

77. ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు  పశిుమ భాగం  - జముమకాశీమర్ 

గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు మధా  భాగం  - ఉత్తర్ పది్ేశ్ 

గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు త్ూర్ధు భాగం  - అసాసం 

                                                 జవాబు:- గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు  పశిుమ భాగం – జముమకాశీమర్ 

                               (సరధయ్ నైద్ి:- గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు  పశిుమ భాగం – పంజాబ్ లేద్య హరాానయ) 
78. గంగా స్రంధూ మ దై్యనం యొకు  త్ూర్ధు భాగం పధియనంగా ఏ నద్ి వలి ఏర్ుడింద్?ి                           జ. బహిమపుత్ ినద్ి వలన 

79. భాబర్ (Bhabar) అన ేభూసవర్ూపం యొకు వ డలుు ఎంత్?                                                             జ. 8 – 16 కి.మీ. 
80. భాబర్ అనే భూసవర్ూపం ఏ హిమలలయ శరణీ ిపాదభాగం లో ఏర్ుడుత్ుంద్ి?                       జ. శివాలిక్ పర్వతయల పాద భాగంలో 
81. ఈ కిీంద్ి ఏ భూ సవర్ూపం లో నదసలు, వాగులు కింద నసండ ిపవిహసిూత , బయటికి కనిప్రంచకుండయ ఉంటాయ్?  

జ. టేరాయ్ (Terai);    భాబర్ (Bhabar);   భాంగర్ (Bhangar);     ఖలదర్(Khadar)                                             జ. భాబర్ 

82. టేరాయ్ లేద్య త్రాయ్ (Terai) పాింత్ంలోని చయలల వర్కు అడవులనస ఎందసకు తొలగధంచయర్ధ? 

జ. భార్త్ద్ేశ్ విభజన సమయంలో వలస వచిున వారధ కోసం, త్రాయ్ పాింత్ంలోని చయలలవర్కు అడవులనస తొలగధంచి 
వావసాయ భూముల కింద మలరాుర్ధ. 

83. కిీంద్ి వాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్?ి 

భాబర్ (Bhabar)    -   రాళళళ, గులకరాళళళ తో కూడిన నలేలు; టేరాయ్ (Terai) - సచిుదంిగా (Porus) ఉండే నేలలు 
భాంగర్ (Bhangar) -   పురాత్న ఒండుి మటిీ  నేలలు;                   ఖలదర్ (Khadar)   - కొత్త  ఒండుి మటిీ  నేలలు 

 జవాబు:- టరేాయ్ (Terai) - సచిుదంిగా (Porus) ఉండ ేనలేలు (సరధయ్ నైద్ి:- టేరాయ్ (Terai) – చిత్తడి నలేలు) 

www.bestsocialteacher.com

www.best socialteacher.com



84. ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమ ఏ వ పైుకు వాలి ఉంద్?ి                                                                               జ. త్ూర్ధు వ ైపుకి  
85. కిీంద్ి వాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్?ి 

ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమ ఉత్తర్ అంచస    -  హిమలలయలలు;             ద్వవపకలు ప్ఠీ్భూమ దక్ిణ అంచస   -    కనయాకుమలరధ 
ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమ త్ూర్ధు అంచస - త్ూర్ధు కనసమలు;         ద్వవపకలు ప్ఠీ్భూమ పడమర్ అంచస  -  పడమట ికనసమలు 

జవాబు:- ద్వవపకలు ప్ఠీ్భూమ ఉత్తర్ అంచస - హిమలలయలలు 
(సరధయ్ ైనద్ి:- ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమ ఉత్తర్ అంచస – గంగా మ దై్యనం) 

86. ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమని పధియనంగా ర ండుగా విభజిసాత ర్ధ. అవి 1. మధా ఉననత్ భూములు 2. _____         జ. దకున్ ప్ీఠ్భూమ 

87. మధా ఉననత్ భూములు లో ఉనన ముఖామ ైన ప్ీఠ్భూములు ఏవి?  
జ. మలలలవ  ప్ీఠ్భూమ మరధయు చోటానయగపూర్ ప్ఠీ్భూమ 

(మధా ఉననత్ భూములు లో ఉనన ఇత్ర్ ప్ీఠ్భూములు:- బుంద్ేల్ ఖండ్ ప్ఠీ్భూమ, భాగేల్ ఖండ్ ప్ఠీ్భూమ) 
88. కిీంద్ి ప్ఠీ్భూములనస పడమర్ నసండి త్ూర్ధుకు వాియుము. 

బుంద్ేల్ ఖండ్ ప్ఠీ్భూమ;      మలలలవ  ప్ఠీ్భూమ;        చోటానయగపూర్ ప్ఠీ్భూమ;     భాగేల్ ఖండ్ ప్ఠీ్భూమ;  
జ. మలలలవ  ప్ీఠ్భూమ;   బుంద్ేల్ ఖండ్ ప్ఠీ్భూమ;   భాగలే్ ఖండ్ ప్ఠీ్భూమ;   చోటానయగపూర్ ప్ఠీ్భూమ 

89. చోటానయగపూర్ ప్ీఠ్భూమ పధియనంగా ఏ రాషీ్టంా లో ఉంద్ి?                                                                         జ. జార్ఖండ్ 

90. మధా ఉననత్ భూములు ఎకుడ విసతరధంచి ఉనయనయ్?                            జ. గంగా మ ైద్యనయనికి దక్ణియన, నర్మద్య నద్ిక ిఉత్తరాన  
91. ఈ కిీంద్ి ప్ీఠ్భూములలో ఏద్ి ఖనిజ వనర్ధలకు పసి్రద్ిద?  

మలలలవ  ప్ీఠ్భూమ;   చోటానయగపూర్ ప్ీఠ్భూమ;   బుంద్ేల్ ఖండ్ ప్ీఠ్భూమ;    భాగలే్ ఖండ్ ప్ీఠ్భూమ 

 జ. చోటానయగపూర్ ప్ఠీ్భూమ 

92. నర్మద్య నద్ిక ిదక్ణియన ఉనన తిిభుజాకార్ పాింతయనిన ఏమంటార్ధ?                                                   జ. దకున్ ప్ఠీ్భూమ 

93. కిీంద్ి వాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్?ి 

దకున్ ప్ీఠ్భూమ ఉత్తర్ అంచస     -  సాత్ుురా పర్వతయలు;        దకున్ ప్ీఠ్భూమ దక్ిణ అంచస    -  వింధా పర్వతయలు 
దకున్ ప్ీఠ్భూమ త్ూర్ధు అంచస  -  త్ూర్ధు కనసమలు;          దకున్ ప్ీఠ్భూమ పడమర్ అంచస  - పడమట ికనసమలు 
జ. దకున్ ప్ీఠ్భూమ దక్ణి అంచస - వింధా పర్వతయలు (సరధయ్ ైనద్ి:- దకున్ ప్ఠీ్భూమ దక్ిణ అంచస -నీలగధరధ పర్వతయలు) 

94. కిీంద్విాటిలో భిననంగా ఉనన ద్యనిని గురధతంచండి. 
ప్రర్ పంజాల్ శరణీి;      మహద్వే్ శరీణి;      క ైమూర్ శరణీి;       మ ైకాల్ శరణీి                                             జ. ప్రర్ పంజాల్ శరణీ ి

(వివర్ణ:- ప్రర్ పంజాల్ శరణీి హిమలలయలలకు సంబంధించినద్ి. మగధలినవి దకున్ ప్ీఠ్భూమకి సంబంధించినవి) 
95. దకున్ ప్ీఠ్భూమ ఏ వ ైపుకు వాలి ఉంద్?ి                                                                                  జ. త్ూర్ధు వ ైపుకి  
96. ఈ కిీంద్ివానిలో సరధకానిద్ి ఏద్?ి 

పడమటి కనసమలు అవిచిునన శరణీులు;                         త్ూర్ధు కనసమలు కంట ేపడమటి కనసమల ఎత్ుత  ఎకుువ; 
పశిుమ కనసమలలో గోద్యవరధ, కృష్టాా  నదసలు పుటాీ య్;       పడమటి కనసమలు పొ డవు 2600 కలిోమీటర్ధి  

జవాబు:- పడమటి కనసమలు పొ డవు 2600 కలిోమీటర్ధి  (సరధయ్ ైనద్ి:- పడమట ికనసమలు పొ డవు 1600 కి.మీ.) 
97. నీలగధరధ పర్వతయలు ఎకుడ పడమటి కనసమలనస కలుసాత య్?                                                          జ. గూడలూర్ధ వదద  
98. నీలగధరధ పర్వతయల సరాసరధ ఎత్ుత  ఎంత్?                                                                                      జ. 2000 మీటర్ధి  

99. నీలగధరధ పర్వతయలలో ఉనన పఖిలాతి గాంచిన వసేవి విడది్ి ఏద్?ి                                              జ. ఉదగమండలం లేద్య ఊట ీ

100. ఉదగమండలం లేద్య ఊటీ ఏ రాషీ్టంాలో ఉంద్ి?                                                                            జ. త్మళనయడు 
101. నీలగధరధ పర్వతయలలో ఎతెతతన శిఖర్ం ఏద్?ి                                                                                       జ. ద్ొడబ టీ 

102. పడమటి కనసమలలోని ఎతెతతన శిఖర్ం ఏద్ి?                                జ. అన ైముడి (అనయనమల ై కొండలలో అన ైముడ ిఉంద్ి) 
103. దక్ణి భార్త్ ద్శే్ం లోని ఎతెతతన శిఖర్ం ఏద్?ి                                                                                జ. అన ైముడ ి

104. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

పళని కొండలు - కరాా టక;                                         కారా్మం కొండలు - కేర్ళ 
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జవాబు:- పళని కొండలు - కరాా టక;  (సరధయ్ ైనద్ి:- పళని కొండలు – త్మళనయడు) 
105. మొదట ిజత్లోని అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

ద్ొడబ టీ   :   2637 మీటర్ధి      :   :    అన ైముడి   :   ?                                                               జ. 2695 మీటర్ధి . 
106. ఉత్తరాన మహానద్ ిలోయ నసంచి దక్ణియన ____ వర్కూ త్ూర్ధు కనసమలు విసతరధంచి ఉనయనయ్.      జ. నీలగధరధ పర్వతయలు 
107. త్ూర్ధు కనసమల సరాసరధ ఎత్ుత  ఎంత్?                                                                            జ. 900 మీటర్ధి  

108. త్ూర్ధు కనసమలలో ఎతెతతన శిఖర్ం ఏద్ి?                                                                             జ. అరోమకొండ 

109. త్ూర్ధు కనసమలలో ఎతెతతన శిఖర్ం అయ్న అరోమ కొండ ఎకుడ ఉంద్ి?                  జ. ఆంధపిది్ేశ్ లోని చింత్పలిి దగగర్ 

110. త్ూర్ధు కనసమలలో ఎతెతతన శిఖర్ం అయ్న అరోమకొండ ఎత్ుత  ఎంత్?                                              జ. 1680 మీ. 
111. కిీంద్విాటిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 

నలిమల కొండలు;    వ లికొండలు;    కారా్మం కొండలు;    పాలకొండలు;    శరష్టాచలం కొండలు              జ. కారా్మం కొండలు 
(వివర్ణ:- కారా్మం కొండలు పడమటి కనసమలలోనివి. మగధలిన కొండలు త్ూర్ధు కనసమలు లోనివి) 

112. ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమలోని నలేలు పధియనంగా ఏ ర్కమ ైనవి?                                                  జ. నలిరగేడి నేలలు 
113. అగధనపర్వత్ పకిిీయల వలి ఏర్ుడని నలేలు ఏవి?                                                              జ. నలిరేగడి నలేలు 
114. మొదట ిజత్లోని అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

పడమటి కనసమలు   :   అవిచిునన శరీణులు     :   :    త్ూర్ధు కనసమలు   :   ?                           జ. విచిునన శరణీులు 
115. కిీంద్విాటిలో భిననంగా ఉనన ద్యనిని గురధతంచండి. 

గోద్యవరధ;          యమునయ;           కృషా్ట;           కావేరధ;           మహానద్ ి                                        జ. యమునయ 
(వివర్ణ:- యమునయ నద్ి హమిలలయ నద్ి. మగధలినవి ద్వవపకలు నదసలు) 

116. కిీంద్విాటిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 
వ లికొండలు;    కారా్మం కొండలు;   పళని కొండలు;    అనయనమల ై కొండలు                                        జ.  వ లి కొండలు 

(వివర్ణ:- వ లి కొండలు త్ూర్ధు కనసమలలోనివి. మగధలిన కొండలు పడమటి కనసమలు లోనివి) 
 

117. ఖలళీని పూరధంచండ ి

పడమటి కనసమలు -   అన ైముడి         త్ూర్ధు కనసమలు    -   అరోమ కొండ 

నీలగధరధ పర్వతయలు - ?                                                                                               జ. ద్ొడబ టీ 

118. కిీంద్ి శిఖరాలనస ఎత్ుత ల ఆధయర్ంగా ఆరోహణ కీమంలో రాయండి. 
అన మైుడి;         అరోమ కొండ;       ద్ొడబ టీ    జ. అరోమ కొండ (1680 మీ.);   ద్ొడబ టీ (2637);  అన మైుడి (2695 మీ.) 

119. త్ూర్ధు కనసమలు, పడమటి కనసమలు కలిస్త చోట ఉనన కొండలు ఏవి?                                   జ. నీలగధరధ కొండలు 
120. ఆరావళి పర్వతయల వర్షచయుయల పాింత్ంలో ఉనన ఎడయరధ ఏద్?ి                                                      జ. థయర్ ఎడయరధ 
121. థయర్ ఎడయరధలో సంవత్సర్ వర్షపాత్ం ఎంత్?                                                                  జ. 110 – 150 మ.మీ. 
122. థయర్ ఎడయరధలోని అధకి భాగం ఏ రాషీ్టంా లో ఉంద్?ి                                                                       జ. రాజసాత న్ 

123. థయర్ ఎడయరధలోని నద్ి ఏద్ి?                                                                                               జ. లూని నద్ ి

124. లూని నద్ి ఎకుడ పుటిీంద్ి?                                                                                 జ. ఆరావళి పర్వతయలలో 
125. లూని నద్ి ఎకుడ కలుససత ంద్?ి                                                                                  జ. రాన్ ఆఫ్ కచ్ లో  
           (థయర్ ఎడయరధ లో ఉనన ఒకే ఒకు నద్ి “లూనీ”.  ఇద్ ి “అజీమర్” సమీపంలోని  “ఆరావళి శరణీి”లోని  “పుష్టుర్ లోయ”లో  
                  ఉదభవించి,  థయర్ ఎడయరధ గుండయ పవిహసిూత  గుజరాత్ లోని “ రాన్ ఆఫ్ కచ్ “ చిత్తడి భూభాగంలో కలుససత ంద్ి) 
126. ఎడయర్ధలలో పవిహించే నదసలలోని, కాలువలలోని నీర్ధ సముద్యినిన చరే్కుండయ సర్సససలలోకి చేర్డయనిన ఏమంటార్ధ?                                                                                 

                                                                                                          జ. అంత్సథలీయ పవిాహం అంటార్ధ  
127. ద్ేశ్ంలో అత్ాంత్ పొ డవ నై కాలువ ఏద్?ి                                                                   జ. ఇంద్ిరాగాంధవ కాలువ 

128. ఇంద్రిాగాంధవ కాలువ పొ డవ ంత్?                                                                               జ. 650 కిలోమీటర్ధి  
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129. థయర్ ఎడయరధకి నీళళళ అంద్ించే కాలువ ఏద్ి?                                                               జ. ఇంద్రిాగాంధవ కాలువ 

130. పడమటి తీర్ మ దై్యనం _________ వదద  మొదలయ్ా కనయాకుమలరధ వర్కూ ఉంటుంద్ి.                     జ. రాన్ ఆఫ్ కచ్  
131. త్ూర్ధు తీర్ మ ైద్యనం కంట ేపడమటి తీర్ మ దై్యనం వ డలుు _______                                              జ. త్కుువ 

132. పడమటి తీర్మ దై్యనం యొకు భాగాలు 
1. కొంకణ్ తీర్పాింత్ం   2. క నరా తీర్పాింత్ం      3. ____________                                     జ. మలబార్ తీర్పాింత్ం 

133. సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
కొంకణ్ తీర్పాింత్ం  -  మహారాషీ్ట,ా గోవా;            క నరా తీర్పాింత్ం  -  కరాా టక;          మలబార్ తీర్పాింత్ం  - గుజరాత్               
                                                      జ. మలబార్ తీర్పాింత్ం – గుజరాత్ (సరధయ్ ైనద్ి: మలబార్ తీర్పాింత్ం – కరే్ళ) 

134. త్ూర్ధు తీర్ మ ైద్యనం ఒడిశా లోని _________ నసంచి మొదలయ్ా త్మళనయడులోని కావరేధ డలెలీ  వర్కూ విసతరధంచి ఉంద్ి.                                                                                                     
జ. మహానద్ ి

135. సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
ఉత్ుల్ తీర్ం  -  పశిుమ బ ంగాల్;           సరాుర్ తీర్ం   -   ఆంధపిది్శే్;                కోర్మండల్ తీర్ం   - త్మళనయడు 

జవాబు:- ఉత్ుల్ తీర్ం - పశిుమ బ ంగాల్ (సరధయ్ నైద్ి:- ఉత్ుల్ తీర్ం – ఒడశిా) 
136. చిలలు సర్ససస ఏ రాషీ్టం లో ఉంద్ి?                                                                                          జ. ఒడశిా 
137. కొలేి ర్ధ, పులికాట్ సర్సససలు ఏ రాషీ్టంాలో  ఉనయనయ్?                                                   జ. ఆంధపిది్శే్  రాషీ్టంా లో  
138. భార్త్ద్ేశ్ంలో ర ండు ద్వవప సమూహాలు ఉనయనయ్. 1. అండమలన్, నికోబార్ ద్వవులు. 2._____  జ. లక్ష ద్వవప ద్వవులు 
139. మయనయమర్ కొండలు ఎకుడ నసంచి మొదలుకొని సముదంిలో మునిగధ ఉనయనయ్?                         జ. ఆర్ున్ యోమల  
140. సముదంిలో మునిగధన పర్వతయలలో సముదంి నసంచి ప్ ైక ివచిున శిఖర్ పాింతయలే ___ ద్వవులు.    జ. అండమలన్, నికోబార్  
141. అండమలన్, నికోబార్ ద్వవులు ఏ సముదంి లో ఉనయనయ్?                                                  జ. బంగాళాఖలత్ం లో 
142. లక్ష ద్వవప ద్వవులు ఏ సముదంి లో ఉనయనయ్?                                                         జ. అరేబ్లయల సముదంిలో  
143. అండమలన్, నికోబార్ ద్వవుల లోని ఏ ద్వవులు అగధన పర్వతయల వలి ఏర్ుడయా య్?               జ.నయర్ుండయం, బార న్ ద్వవులు 
144. ఇంద్రిా పాయ్ంట్  ఏ ద్వవిలో ఉంద్?ి                                                                            జ. నిలోబార్ ద్వవిలో  
145. ఇంద్రిా పాయ్ంట్   ఏ సంవత్సర్ంలో సంభవించిన ససనయమీలో మునిగధపో య్ంద్ి?                                జ. 2004 లో 
146. పవిాళభితితకల లేద్య పగడపు ద్ిబబల  (కోర్ల్ రీఫ్స) నసండి ఏర్ుడిన ద్వవులు ఏవి?                     జ. లక్ష ద్వవప ద్వవులు 
147. లక్ష ద్వవప ద్వవుల విస్ీత రా్ం ఎంత్?                                                                       జ. 32 చదర్పు కలిోమీటర్ధి  

148. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎతెతతన శిఖర్ం ఏద్ి?                                                                                     జ. క  2 శిఖర్ం 

149. భార్త్ద్ేశ్ం నసండి శీీలంక నస వేర్ధచేససత నన జలసంధ ిఏద్?ి                                                    జ. పాక్ జల సంధ ి

150. భార్త్ద్ేశ్ంలో మూడు సముద్యిలు ఉనన పది్శే్ం ఏద్ి?                                                            జ. కనయాకుమలరధ 

2. అభివృద ి  భావనలు 
1. అంశ్ము   -    పూర్తయ్న కాలం;              

వేట, స్తకర్ణ       -   2 లక్షల సంవత్సరాలు 
వావసాయం       -   12 వలే సంవత్సరాలు;         
పారధశాీ మకటకర్ణ    -   ?                             జవాబు:- 400 సంవత్సరాలు 

2. కుడంకుళం అణువిదసాత్ కేందంి ఎకుడ కలదస?                    జ. త్మళనయడు లోని తిర్ధణవ లిి జిలలి లోగల కుడంకుళం దగగర్ 

3. కుడంకుళం అణువిదసాత్ కేందంి యొకు పధియనఉద్ేదశ్ం ఏమటి? జ. నిర్ంత్ర్ం ప్ ర్ధగుత్ునన ద్శే్విదసాచఛకిత అవసరాలు తీర్ుడం 

4. కుడంకుళం పజిలు ద్నేిక ివాతిరేకంగా పో రాటం చశేార్ధ?                జ. కుడంకుళం అణువిదసాత్ కేందంి సాథ పనకు వాతిరేకంగా 
5. కుడంకుళం పజిలు అణువిదసాత్ కేంద ిసాథ పననస ఎందసకు వాతిరకేించయర్ధ?  

జ. భవిష్టాత్ుత లో అణువిదసాత్ కేందంిలో పమిలద్యలు సంభవిస్తత  వారధ భదతి్కు ముపుు ఏర్ుడుత్ుందని, పసిసత త్ం వార్ధ 
జీవనోపాధసలు కోలోుత్ునయనర్ని కుడంకుళం పజిలు అణువిదసాత్ కేంద ిసాథ పననస వాతిరేకంిచయర్ధ. 
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6. కుడంకుళం పజిల పక్షన నిలబడ ిఅణువిదసాత్ కేంద ిసాథ పననస వాతిరకేించిన వార వర్ధ?  
జ. శాసత రజుు లు, పరాావర్ణ వతే్తలు, సామలజిక ఉదామకార్ధలు 

7. కిీంద్ి వాకాాలనస పరధగణించండి 
ఎ. వరే్ధ వరే్ధ వాకుత లకు వేర్ధ వేర్ధ అభివృద్ిద  లక్షాలు ఉండవచసు. 
బ్ల. ఒకరధకి అభివృద్ిద  అయ్నద్ి మర్కరధక ికూడయ అభివృద్ిద  అవుత్ుంద్ి. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే   బ్ల) బ్ల మలత్మిే     స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు.                                       జ. ఎ మలత్మి ే

(వివర్ణ;  ఒకరధక ిఅభివృద్ిద  అయ్నద్ి మర్కరధకి అభివృద్ిద  కాకపో వచసు. అద్ి మర్కరధక ివిధవంసం కూడయ కావచసు) 

8. ఐవరీ కోసీ్ ద్శే్ం ఏ ఖండం లో ఉంద్?ి                                                                                            జ. ఆఫ్రకిా 
9. ఒక ఓడ 500 టనసనల విష్టపూరధత్ వార్థ దవి పద్యరాథ లనస “చెత్త  పడవసే్త బహిర్ంగ పది్ేశ్ంలోనూ”, పకున ఉనన సముదంిలోనూ 

పార్వసే్రంద్ి. ఇద్ ి ఐవరీ కోసీ్ ద్ేశ్ం లోని ఏ పటీణం లో జరధగధంద్ి?                                                       జ. అబ్లద్ జాన్ 

10. పజిలకు మ ర్ధగ ైన ఆద్యయం పొ ందడంతో పాటు మరధకొనిన ఇత్ర్ లక్షాలు కూడయ ఉంటాయ్. అవి ఏమట?ి 

జ. సమలనత్, స్తవచఛ, భదతి్, ఇత్ర్ధల నసంచి గౌర్వం. 
11. కిీంద్ి వాకాాలనస పరధగణించండి 

ఎ. ఏద్ో ఒక ర్కంగా మరధంత్ ఆద్యయలనిన పొ ంద్యలని పజిలు కోర్ధకుంటార్ధ. 
బ్ల. పజిలకు మరధంత్ ఆద్యయలనిన పొ ంద్యలనే లక్షాం త్పు ఇత్ర్ లక్షాలు ఉండవు. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే   బ్ల) బ్ల మలత్మిే     స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు.                                       జ. ఎ మలత్మి ే

(వివర్ణ: ఏద్ో ఒక ర్కంగా మరధంత్ ఆద్యయలనిన పొ ందదమే కాకుండయ పజిలు సమలనత్, స్తవచఛ, భదతి్, ఇత్ర్ధల నసంచి గౌర్వం 
పొ ందడం వంట ిఅంశాలనస కోర్ధకుంటునయనర్ధ.) 

12. విభినన వాకుత లకు అభివృద్ిద  పటి విభినన భావనలు ఉండుటకు కార్ణం 

వాకుత లు వరే్ధ కాబటిీ ;                           జీవన పరధస్రథత్ులు వేర్ధ కాబటిీ ; 
అభిపాియలలలో భదే్యలు ఉండడం;             ఆలోచనలో మలర్ధు ఉండడం                      జ. జీవన పరధస్రథత్ులు వరే్ధ కాబటిీ  

13. ఒక వాకితకి ఆద్యయం కంటే భదతి్ ముఖాం. అపుుడు ఈ కిీంద్విాటిలో ఏమ కోర్ధకుంటాడు? 

త్కుువ జీత్మ ైనయ కీమం త్పుకుండయ ద్ొరధకే పని;                             ఎకుువ జీత్ంతో కూడని తయతయులిక పని; 
పమిలదకర్మ నైద్ ిఅయ్నయ ఎకుువ జీత్ంతో కూడిన పని.                   (జ. త్కుువ జీత్మ ైనయ కీమం త్పుకుండయ ద్ొరధక ేపని) 

14. ద్ేశాలనస పో లుటానికి ఆద్యయలనిన పాిమలణకింగా తీససకోవడయనిక ికార్ణమేమటి? 

జ. ఎకుువ ఆద్యయం ఉంటే పజిలకు అవసర్మ ైనవి ఎకుువగా ఉంటాయ్ అంట ేఅవసర్మ నై వాటిని ఎకుువగా  
సమకూర్ధుకోవచసు అనే అభిపాియం.  

15. ఒక ద్శే్ం లోని మొత్తం పజిల ఆద్యయలనిన కలిప్రతే వచేు ఆద్యయలనిన ఏమంటార్ధ?                        జ. జాతీయ ఆద్యయం 

16. ద్ేశాలనస పో లుటానికి జాతీయ ఆద్యయం ఎందసకు ఉపయోగపడదస?   జ. వివిధ  ద్శేాల జనయభా వేర్ధవరే్ధగా ఉంటుంద్ ికాబటిీ  
17. జాతీయలద్యయలనిన లేద్య ద్ేశ్ం మొత్తం ఆద్యయలనిన ద్శే్ జనయభాతో భాగధస్తత  వచుే ఆద్యయలనిన ఏమంటార్ధ?  

జ. త్లసరధ ఆద్యయం లేద్య సగటు ఆద్యయం. 
18. ద్ేశాలనస పో లుడయనికి కిీంద్విాటిలో ద్ేనిని పాిమలణకింగా తీససకొంటార్ధ?  

ద్ేశ్ పజిలందరధ ఆద్యయం;                ద్ేశ్ పజిల సగటు ఆద్యయం; 
ద్ేశ్ంలోని పజిల సంఖా;                  ద్శే్ంలో చలలమణిలో ఉనన దవిాం                          జ. ద్శే్ పజిల సగటు ఆద్యయం 

19. ద్ేశాలనస వరీగకరధంచడయనికి పపించ బాాంకు ర్ూపొ ంద్ించిన నివేద్కి ఏద్ి?                               జ. పపించ అభివృద్ిద  నివేద్కి 

20. ద్ేశాలనస వరీగకరధంచడయనికి పపించ బాాంకు త్న పపించ అభివృద్ిద  నివదే్ికలో ద్ేనిని పాిమలణకింగా తీససకొంద్ి? 

జ. త్లసరధ ఆద్యయం 

21. పపించ అభివృద్ిద  నివదే్ిక 2012 పకిార్ం ఏవి అధకి ఆద్యయ ద్ేశాలు లేద్య ధనిక ద్శేాలు? 
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జ. సంవత్సరానిక ి12600 అమ రధకన్ డయలర్ధి  లేద్య అంత్కంటే ఎకుువ త్లసరధ ఆద్యయం గల ద్శేాలు 
22. పపించ అభివృద్ిద  నివదే్ిక 2012 పకిార్ం ఏవి మధా ఆద్యయ ద్ేశాలు? 

జ. సంవత్సరానిక ి1,035 నసండి 12,599 అమ రధకన్ డయలర్ధి  వర్కూ త్లసరధ ఆద్యయం గల ద్ేశాలు 
23. పపించ అభివృద్ిద  నివదే్ిక 2012 పకిార్ం ఏవి త్కుువ ఆద్యయ ద్ేశాలు? 

జ. సంవత్సరానిక ి1035 అమ రధకన్ డయలరి్ కంట ేత్కుువ త్లసరధ ఆద్యయం గల ద్ేశాలు 
24. ఆద్యయరతీయా పసిసత త్ం భార్త్ద్ేశ్పు స్రథతి 

ఎకుువ ఆద్యయం గల ద్ేశ్ం;              త్కుువ ఆద్యయం గల ద్ేశ్ం;  
మధాసథ  ఆద్యయం గల ద్ేశ్ం;              అత్ాధకి ఆద్యయం గల ద్శే్ం                              జ. మధాసథ  ఆద్యయం గల ద్శే్ం  

(వివర్ణ:- మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్ిక-2013 పకిార్ం భార్త్ద్ేశ్ త్లసరధ ఆద్యయం 3285 అమ రధకన్ డయలర్ధి )  
25. ద్ేశాలనస పో లుడంలో త్లసరధ ఆద్యయలనిన పాిమలణకింగా తీససకోవడంలో ఉనన పరధమతి ఏమట?ి  

జ. త్లసరధ ఆద్యయం పజిల మధా ఆద్యయం ఎలల పంప్రణీ అయ్ంద్ో తెలియచేయదస లేద్య పజిల మధా అంత్రాలనస వ లిడ ి
చేయదస. 

26. ద్ేశాలనస పో లుడంలో త్లసరధ ఆద్యయలనిన పాిమలణకింగా తీససకోవడంలో ఉనన పరధమతి 

పజిల సంఖానస తలెియచయేదస;                       పజిల కొనసగోలు శ్కితని తలెియచయేదస; 
పజిల మధా అంత్రాలనస తెలియచయేదస;            పజిల అక్షరాసాతయ సాథ య్ని తలెియచయేదస. 

జవాబు:- పజిల మధా అంత్రాలనస తెలియచేయదస 
27. కిీంద్ి వానిలో సరధకాని జత్ ఏద్?ి  

రాషీ్టంా   2012 సం. లో త్లసరధ ఆద్యయం  
పంజాబ్  78,000 ర్ూ. 
హిమలచల్ పది్శే్ 74,000 ర్ూ. 
బీహార్  35,000 ర్ూ. 

జవాబు:- బీహార్ – 35,000 ర్ూ. (సరధయ్ నైద్ి:- బీహార్ – 25,000) 
28. పుటిీనపుటి నసండి ఎంత్ వయససలోపు చనిపో తే శిశుమర్ణంగా పరధగణిసాత ర్ధ?                           జ. ఒక సంవత్సర్ం లోపు 
29. అక్షరాసాత్ శాతయనిన ల కిుంచటేపుడు ఎనిన సంవత్సరాల లోపు వారధని పరధగణనలోక ితీససకోర్ధ?                 జ. 7 సం. లోపు  
30. కిీంద్ి ఖలళీని పూరధంచండ ి

రాషీ్టంా   శిశుమర్ణయలు వ య్ాకి (2006) 
పంజాబ్   ? 

హిమలచల్ పది్శే్  36  

బీహార్   62 

జవాబు:- 42 

31. కిీంద్ి ఖలళీని పూరధంచండ ి

రాషీ్టంా     అక్షరాసాత్ (2011) 
పంజాబ్   77 

హిమలచల్ పది్శే్  ?  

బీహార్   64 

జవాబు:- 84 

32. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి పజిా సదసపాయం కాదస? 

పజిా పంప్రణీ వావసథ ;                              పభిుత్వ పార్శాలలు,          
సవంత్ ఇంటి భదతి్;                               పభిుత్వ వ దైాశాలలు                                          జ.  సవంత్ ఇంట ిభదతి్ 

33. పజిాసదసపాయలలు అంటే ఏమట?ి 
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జ. పజిలందరధకట సామూహికంగా కలిుంచవలస్రన సదసపాయలలనస అనగా ఆరోగాం, పారధశుధాం, తయిగునీర్ధ, విదసాత్ుత , విదా, 
పజిార్వాణయ, భదతి్ మొదల ైన వాటిని పజిాసడుపాయలలు అంటార్ధ. 

34. కొనిన రాష్టాీ ా లలో శిశుమర్ణయలు త్కుువగా ఉండడయనిక ికార్ణమేమ? 

జ. ఆ రాష్టాీ ా లలో మౌళిక ఆరోగా సదసపాయలలు, విద్యా సౌకరాాలు త్గధనంత్గా ఉననందసవలి 

35. PDS నస విసతరధంపుము.                                                       జ. పజిా పంప్రణ ీవావసథ – Public Distribution System 

36. పజిా పంప్రణీ వావసథ క ిపజిల ఆరోగాం, పో ష్టకాహార్ సాథ య్క ిగల సంబంధం ఏమటి? 

జ. పజిా పంప్రణీ వావసథ సకీమంగా పనిచేస్తత , పజిల ఆరోగాం, పో ష్టకాహార్ సాథ య్ మ ర్ధగాగ  ఉంటుంద్ి. 
37. పససత త్ం ద్శేాలనస పో లుటానిక ిఆద్యయంతో పాటు వటేిని ఉపయోగధససత నయనర్ధ?                    జ. ఆరోగాం, విద్యా సూచికలనస 
38. UNDP ని విసతరధంపుము.              జ. ఐకారాజాసమతి అభివృద్ిద  కార్ాకీమం – United Nations Development Programme 

39. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి 2013 నస ఎవర్ధ పచిసరధంచయర్ధ?                    జ.  ఐకారాజాసమతి అభివృద్ిద  కార్ాకీమం (UNDP)  
40. ఐకారాజాసమతి అభివృద్ిద  కార్ాకీమం (UNDP) ద్శేాలనస ఏ పాిమలణకిాలనస ఉపయోగధంచి పో లిుంద్?ి 

జ. విద్యాసాథ య్, ఆరోగా స్రథతి,  త్లసరధ ఆద్యయం  
41. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 లో మొత్తం ఎనిన ద్శేాలనస పో లలుర్ధ? లేద్య మలనవ అభివృద్ిద  సూచిక-2013 లో మొత్తం 

ఎనిన ద్ేశాలకు సాథ నయలు (రాాంకులు) కటేాయ్ంచయర్ధ?                                                                  జ. 177 ద్శేాలు 
42. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 లో భార్త్ద్శే్ సాథ నం ఎంత్?                                                                   జ. 136 

43. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 లో ఈ కిీంద్ ిద్శేాలలో భార్త్ద్ేశ్ం కంటే మ ర్ధగ నై సాథ నంలో ఉనన ద్ేశ్మేద్?ి  
శీీలంక;        పాకిసాత న్;          మయనయమర్;          బంగాి ద్శే్;        నేపాల్                                               జ. శీీలంక 

44. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 లో ఈ కిీంద్ ిద్శేాలలోని ఏ ద్ేశాలు ఒక ేసాథ నయనిన కలిగధ ఉనయనయ్? 

శీీలంక;       భార్త్ ద్ేశ్ం;      పాకిసాత న్;        మయనయమర్;       బంగాి ద్ేశ్;       నేపాల్ 

జ. పాకిసాత న్ (146 వ సాథ నం) మరధయు బంగాి ద్శే్ (146 వ సాథ నం) 
45. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 లో 92 వ సాథ నయనిన పొ ంద్ని ద్ేశ్మేద్?ి                                                     జ. శీీలంక 

46. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 ఆధయర్ంగా మొదటిజత్ లోని అంశాల మధా గల సంబంధం నస పరధశీలించి, ర ండవ జత్నస 
పూరధంచండి. 
మయనయమర్   :  149 వ సాథ నం     :  :    నేపాల్   :    ?                                                                       జ.  157 

47. మలనవ అభివృద్ిద  నివదే్కి-2013 లో త్లసరధ ఆద్యయలనిన ఏ కర నీస లో ల కిుంచయర్ధ?                     జ. అమ రధకన్ డయలరి్ లో  
48. ఈ కిీంద్ి ద్ేశాలలోని ఏ ద్శే్ం లో సగటు ఆయు:పమిలణం ఎకుువగా ఉంద్ి? 

శీీలంక;      భార్త్ద్శే్ం;       పాకిసాత న్;       మయనయమర్;       బంగాి ద్శే్;        నేపాల్                                  జ. శీీలంక 

49. సగటు ఆయు:పమిలణం విష్టయంలో ఈ కిీంద్ి వాటలిో భార్త్ద్శే్ం కంట ేమ ర్ధగ ైన స్రథతిలో ఉనన ద్ేశాలేవి?  
శీీలంక;       భార్త్ద్ేశ్ం;      పాకిసాత న్;        మయనయమర్;        బంగాి ద్శే్;       నేపాల్           జ. శీీలంక, బంగాి ద్ేశ్, నేపాల్ 

50. ఈ కిీంద్ి ద్ేశాలలో ఏద్ి అత్ాలు త్లసరధ ఆద్యయం గల ద్శే్ం?  
శీీలంక;      భార్త్ద్శే్ం;      పాకిసాత న్;       మయనయమర్;      బంగాి ద్శే్;      నేపాల్                                      జ. నేపాల్ 

51. ఈ కిీంద్ి ద్ేశాలలో ఏద్ి అత్ాధకి  త్లసరధ ఆద్యయం గల ద్శే్ం?  
శీీలంక;     భార్త్ద్ేశ్ం;      పాకిసాత న్;       మయనయమర్;     బంగాి ద్శే్;     నేపాల్                                         జ. శీీలంక 

52. అభివృద్ిద  కి ముందస “మలనవ” అని చరే్ుటంలోని ముఖా ఉద్ేదశ్ం ఏమటి? 

జ. మలనవుల ఆరోగాం, విదా మొదల ైన విష్టయలలకు పాిధయనాత్ ఇచుే ఉద్ేదశ్ంతో అభివృద్ిద  కి ముందస “మలనవ” అనే పదం 
చేరాుర్ధ. 

53. ఏ రాషీ్టంాలో “పాఠ్శాల విద్యా విపివం” వచిుంద్ి?                                                                     జ. హిమలచల్ పది్శే్ 

54. 2011 స్ నసస్ పకిార్ం హమిలచల పది్శే్ జనసాందతి్ ఎంత్?                                   జ. 123 మంద్ ిపతిి చదర్పు కి. మీ.క ి

55. హిమలచల పది్ేశ్ లో జనసాందతి్ త్కుువగా ఉండడయనిక ికార్ణం ఏమటి?                    జ. కొండ పాింత్ం ఎకుువగా ఉండడం 

56. 2005 సం. లో భార్త్ద్శే్ంలో రాషీ్ట ాపభిుతయవలు విదాప్ ై సగటున పతిి విద్యారధు ప్ ై ఎంత్ ఖర్ధ చేస్ నస?                జ.1049 ర్ూ. 
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57. 2005 సం.లో హిమలచల్ పది్శే్  రాషీ్టపాభిుత్వం  విదాప్ ై సగటున పతిి విద్యారధు ప్  ైఎంత్ఖర్ధు చసే్ నస?             జ.2,005 ర్ూ. 
 

58. పాఠ్శాల విదాలో ఎనిన సంవత్సరాలు గడపటం అనదే్ి హమిలచల్ పది్శే్ లోని ప్రలిలకు నియమంగా మలరధంద్?ి  
జ. పద్ ిసంవత్సరాలు గడపటం (పతిి ఒకుర్ూ 10 సంవత్సరాలు చదసవుతయర్ని అర్ుం) 

59. హిమలచల్ పది్శే్ లో లింగ వివక్షత్ త్కుువగా ఉందని చెపుడయనికి ఒక ఆధయరానిన ప్తర్ుండి.  
జ. 13-18 వయసస ఆడప్రలిలోి  అత్ాధకి శాత్ం 8 వ త్ర్గతి పూరధత చసే్ర ఇంకా ప్ ై త్ర్గత్ులలో కొనసాగడం 

60. హిమలచల్ పది్శే్ లో లింగ వివక్షత్ త్కుువగా ఉందని చెపుడయనికి ఒక ఆధయరానిన ప్తర్ుండి.  
జ. హమిలచల్ పది్శే్ లో పుటిీన కొనినన లలోి  చనిపోయ్య ప్రలిలోి  మగప్రలి కంట ేఆడప్రలిల సంఖా త్కుువగా ఉండడం. 

61. లింగ వివక్షత్ అంట ేఏమటి?  
జ. స్ీత రలనస త్కుువగా చూడడం లేద్య స్ీత రలనస పుర్ధష్టులతో సమలనంగా చూడకపో వడం 

62. 20006 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో ఆర్ధ సంవత్సరాలు మంచిన ఆడప్రలిలోి  5 సం.ల కంటే ఎకుువ కాలం బడకిి వ ళిళన వారధ శాత్ం  
ఎంత్?                                                                                                                            జ. 40 శాత్ం 

63. 20006 లో హమిలచల్ పది్ేశ్ లో ఆర్ధ సంవత్సరాలు మంచిన ఆడప్రలిలోి  5 సం.ల కంటే ఎకుువ కాలం బడకిి వ ళిళన వారధ 
శాత్ం  ఎంత్?                                                                                                                   జ. 60 శాత్ం 

64. 20006 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో ఆర్ధ సంవత్సరాలు మంచిన మగప్రలిలోి  5 సం.ల కంటే ఎకుువ కాలం బడకిి వ ళిళన వారధ శాత్ం  
ఎంత్?                                                                                                                            జ. 57 శాత్ం 

65. 20006 లో హమిలచల్ పది్ేశ్ లో ఆర్ధ సంవత్సరాలు మంచిన మగప్రలిలోి  5 సం.ల కంటే ఎకుువ కాలం బడకిి వ ళిళన వారధ 
శాత్ం  ఎంత్?                                                                                                                   జ. 75 శాత్ం 

66. హిమలచల్ పది్శే్  రాషీ్టమాు మలనవాభివృద్ిులో ముందసననద్ి ఎందసకంటే 
i) త్కుువ శిశుమర్ణయలు  ii) త్కుువ అక్షరాసాతయ శాత్ం   iii) ఎకుువ నికర్ హాజర్ధ శాత్ం  
ఎ) (i) మరధయు (ii)    బ్ల) (i) మరధయు (iii)    స్ర) (ii) మరధయు (iii)   డి) (i) (ii) మరధయు (iii)      జ. (i) మరధయు (iii) 

67. హిమలచల్ పది్శే్ లో అధకి అక్షరాసాత్కు కార్ణం కానిద్ి 
విదా ఉచిత్ం లేద్య త్లిిదండుిలకు నయమమలత్పిు ఖర్ధు;      కనీస సౌకరాాలు కలిుంచడం; 
ఉపాద్యాయుల నియలమకం;                                       పాఠ్శాలలో కరధన శిక్ష                      జ. పాఠ్శాలలో కరధన శిక్ష 

68. కిీంద్విానిలో వేటనిి UNDP అభివృద్ిుక ికొలమలనంగా తీససకుననద్ి? 

ఎ) వలస      బ్ల) పజిల ఆరోగాసాత య్             స్ర) త్లసరధ ఆద్యయం          డి) బ్ల మరధయు స్ర            జ. బ్ల మరధయు స్ర 
69. ఈ కిీంద్ి ఏ అంశ్ం ఆధయర్ంగా ఒక రాష్టాీ ా నిన వ నసకబడని రాషీ్టంాగా ప్తర్ునవచసు? 

ఎ) ఎకుువ శిశుమర్ణయలు                      బ్ల) త్కుువ అక్షరాసాతయ శాత్ం    
స్ర) త్కుువ నికర్ హాజర్ధ శాత్ం                డి) ప్ వైనీన                                                                   జ. ప్  ైవనీన 

70. హిమలచల్ పది్శే్ లో బాలికా విదా  మ ర్ధగాగ  ఉండడయనికి కార్ణం కానిద్ి 
లింగ వివక్షత్ ఎకుువగా ఉండడం;                        కూత్ుళళ చదసవుపటి త్లిిదండుిలు ఆసకిత కనబర్చడం; 
మహిళలు ఉద్ోాగాలు చేయడం;                          పాఠ్శాలలోి  బాలికలకు సౌకరాాలు కలిుంచడం. 

జవాబు: లింగ వివక్షత్ ఎకుువగా ఉండడం 

3. ఉతుత్ి, ఉపాధ్  
1. ఆరధుక కార్ాకలలపాలనస ఎనిన ర్ంగాలుగా విభజించయర్ధ? అవి ఏవి? 

జ. 1. పాిధమక ర్ంగం లేద్య వావసాయ ర్ంగం; 2.ద్ివతీయర్ంగం లేద్య పారధశాీ మక ర్ంగం; 3. త్ృతీయ ర్ంగం లేద్య స్తవార్ంగం 

2. ఏ ఏ ఆరధుక కార్ాకలలపాలనస పుా ధమిక రాంగాం లేదయ వావసాయ రాంగాం గా పరధగణిసాత ర్ధ? 

జ. ఉత్ుతిత  పకిిీయలో పకిృతి (సహజ వనర్ధలు) పధియన పాత్ ివహించే వావసాయం, పాడపిరధశ్ీమ (పాల ఉత్ుతిత ), మత్సయ 
పరధశ్ీమ, అటవీ, గనసలకు సంబంధించిన పనసలనస పుా ధమిక రాంగాం లేదయ వావసాయ రాంగాం గా పరధగణిసాత ర్ధ 
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3. ఏ ఏ ఆరధుక కార్ాకలలపాలు ద్ివతీయర్ంగం లేద్య పారధశాీ మక ర్ంగం కిందకి వసాత య్? 

జ.  యంతయిలు, పరధకరాలు ఉపయోగధంచి వససత వులు ఉత్ుతిత  చయేడం, పరధశ్మీలలో వససత వులు ఉత్ుతిత  చయేడయనికి 
సంబంధించిన పనసలనస ద్ివతీయర్ంగం లేద్య పారధశాీ మక ర్ంగం గా విభజించయర్ధ. 

4. స్తవార్ంగం కిందక ివచుే ఆరధుక కార్ాకలలపాలు ఏవి? 

జ. వససత వులనస నేర్ధగా త్యలర్ధ చయేకుండయ వససత వుల ఉత్ుతితకి, పజిలకు అవసర్మ నై స్తవలు అంద్ించే కార్ాకలలపాలనీన 
త్ృతీయ ర్ంగం లేద్య స్తవార్ంగం కిందకి వసాత య్. 

5. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి స్తవార్ంగం? 

బటీలు కుటేీవార్ధ;          బుటీలు అలేి వార్ధ;         కుండలు చసే్తవార్ధ;       మత్బో ధకులు / పూజార్ధలు 
జవాబు:- మత్బో ధకులు / పూజార్ధలు (వివర్ణ:- మగధలిన మూడూ పారధశాీ మక ర్ంగానికి చెంద్నివి) 

6. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి పారధశాీ మక ర్ంగం? 

పూల సాగు చసే్తవార్ధ;      పాలు అమేమవార్ధ;      చేపలు పటేీవార్ధ;      అగధగప్ టలీల కరామగార్ంలో పనిచేస్తవార్ధ 
జవాబు:- అగధగప్ టలీల కరామగార్ంలో పనిచసే్తవార్ధ (వివర్ణ:- మగధలిన మూడూ వావసాయ ర్ంగానికి చెంద్ినవి) 

7. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి వావసాయ ర్ంగం? 

వడీా  వాాపారధ;        తోటమలలి;        వయామగామ;       కాల్ స్ ంటర్ ఉద్ో ాగులు 
జవాబు:- తోటమలలి (వివర్ణ:- మగధలిన మూడూ స్తవా ర్ంగానికి చెంద్ినవి) 

8. కిీంద్విాటిలో భిననంగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 
ఉత్తరాలు బటావడయ చసే్త కొరధయర్;      తేన టగీలనస ప్ ంచవేార్ధ;     ఉపాధయాయులు;     కిరాణయ వాాపారధ 

జవాబు:- తనే టగీలనస ప్ ంచవేార్ధ (వివర్ణ:- మగధలిన మూడూ స్తవా ర్ంగానికి చెంద్నివి) 
9. ఈ ర్ంగంలోని కారధమకులు వససత వులనస ఉత్ుతిత  చయేర్ధ. 

వావసాయ ర్ంగం;         పారధశాీ మక ర్ంగం;       స్తవార్ంగం;        ద్ివతీయ ర్ంగం.                                 జ. స్తవార్ంగం 

10. ఎకుువగా సహజ పకిిీయలనస ఉపయోగధంచసకొని ______ ర్ంగంలో వససత వులు ఉత్ుతిత  చసేాత ర్ధ. 
పాిథమక;         ద్ివతీయ;            త్ృతీయ;         సమలచయర్ సాంకతేిక                                               జ. పాిథమక  

11. పాిథమక ర్ంగంలో లేని అంశ్ం  
వావసాయం;      అడవులు;        ర్వాణయ;         గనసల త్వవకం                                                          జ. ర్వాణయ 

12. సూథ లద్ేశీయోత్ుతిత  అంటే ఏమటి? 

జ.  ఒక ద్ేశ్ంలో, ఒక సంవత్సర్ంలో ఉత్ుతిత  చేస్రన అనిన అంతిమ వససత వులు, స్తవల విలువనస (మలర ుట్ విలువనస)  
సూథ లద్ేశీయోత్ుతిత  అంటార్ధ.  

13. సూథ లద్ేశీయోత్ుతిత  అంట ే

అనిన వససత వులు, స్తవల విలువ;        అనిన అంతిమ వససత వులు, స్తవల విలువ; 
అనిన స్తవల అంతిమ విలువ;            అనిన వససత వుల అంతిమ విలువ            జ. అనిన అంతిమ వససత వులు, స్తవల విలువ 

14. త్ుద్ ిఉతయుదకం లేద్య అంతిమ వససత వు అంట ేఏమటి? 

జ.  ఏద్ెనైయ ఒక వససత వునస నరే్ధగా వినియోగద్యర్ధడు త్న అవసర్ం కోసం వినియోగధస్తత  ఆ వససత వునస త్ుద్ి ఉతయుదకం లేద్య 
అంతిమ వససత వు అంటార్ధ. 

15. మధాదశ్ ఉతయుదకం లేద్య మలధామక ఉతయుదకం అంటే ఏమటి? 

జ.  ఏద్ెనైయ ఒక వససత వు నస ఇత్ర్ వససత వుల త్యలరకీి ఉపయోగధస్తత  అద్ి మధాదశ్ ఉతయుదకం లేద్య మలధామక ఉతయుదకం 
అవుత్ుంద్ి. 

16. కిీంద్విాటిలో మలధామక వససత వు కానిద్ి 
ఇడీి ;       వడుి ;       ఊక;        బ్లయాం                                                                                          జ. ఇడీి  

17. ఆరధుక సంవత్సర్ం అంట ేఏమట?ి 

జ. ఏప్రిల్  1 వ తదే్వ నసండ ిమలరధు 31 వ తదే్వ వర్కూ గల కాలలనిన ఆరధుక సంవత్సర్ం అంటార్ధ.  
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18. సూథ లద్ేశీయోత్ుతితకి సంబంధించి సరధయ్ ైనద్ి ఏద్ి? 

ఒక అరధదక సంవత్సరానికి ల కిుసాత ర్ధ;    ఒక కాాల ండర్ సంవత్సరానికి ల కిుసాత ర్ధ; 
ఆర్ధ న లలకొక సారధ ల కిుసాత ర్ధ;          మూడు న లలకొకసారధ ల కిుసాత ర్ధ                  జ. ఒక అరధదక సంవత్సరానికి ల కిుసాత ర్ధ   

19. సూథ లద్ేశీయోత్ుతితని ల కిుంచడంలో పరధగణించని అంశాలేవి? 

జ. మహిళలు చేస్త పనసల ైన  వంట చయేటం, ఇలుి  త్ుడవటం, ఇలుి  సర్దటం, ప్రలిలిన ప్ ంచటం, మొకులనస, పశువులనస 
పో ష్రంచడం వంటి గృహ సంబంధ పనసలనస  సూథ లద్శేీయోత్ుతితని ల కిుంచడం లో పరధగణించర్ధ.  

20. సూథ లద్ేశీయోత్ుతితని ల కిుంచడంలో  మహళిలు చసే్త గృహ సంబంధ పనసలనస ఎందసకు పరధగణించర్ధ? 

జ. మహిళలు చేస్త గృహ సంబంధ పనసలకు దవిా పర్మ నై చలిెింపులు ఉండవు. కాబటిీ  వీటనిి సూథ లద్శేీయోత్ుతితని 
ల కిుంచడంలో పరధగణించర్ధ. 

21. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ద్ేనిని సూథ లద్ేశీయోత్ుతితని ల కిుంచడంలో పరధగణించర్ధ? 

మహిళ పో లీససగా నిర్వరధతంచే స్తవలు;                     మహళి ఉపాధయాయురాలిగా చసే్త స్తవలు;    
మహిళ త్న ప్రలిల సంర్క్షణ కొర్కు చేస్త స్తవలు ;      మహిళ వావసాయ కూలీగా చసే్త స్తవలు 

జవాబు:- ప్రలిల సంర్క్షణ కొర్కు చసే్త స్తవలు 
22. కిీంద్ి ఖలళీని పూరధంచండి. 

ఆరధుక సంవత్సర్ం  సూథ ల జాతీయోత్ుతిత  ప్ ర్ధగుదల రేటు 
2010 – 2011  9.32% 

2011 –  2012  6.22% 

2012 -  2013  ?                                                                                       జవాబు:- 4.98% 

23. అభివృద్ిద  చెంద్ిన ద్ేశాల అభివృద్ిద  తొలిదశ్లోి  వాటి సూథ లద్ేశీయోత్ుతిత  ప్ ర్ధగుదలకు ఏ ర్ంగం ద్ోహదపడింద్?ి   
జ. వావసాయం, ద్యని అనసబంధ ర్ంగాలు 

24. అభివృద్ిద  చెంద్ిన ద్ేశాలలో వావసాయ ర్ంగం నసంచి ఏ ర్ంగానికి పాిముఖాత్ మలరధంద్ి?                  జ. పారధశాీ మక ర్ంగానిక ి

25. అభివృద్ిద  చెంద్ిన ద్ేశాలలో పారధశాీ మక ర్ంగం నసంచి ఏ ర్ంగానికి పాిముఖాత్ మలర్ధతోంద్?ి                     జ. స్తవా ర్ంగానిక ి

(వివర్ణ:- సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతిత  లో ప్ ర్ధగుదల “అభివృద్ిుని” సూచిససత ంద్ి. పసిసత త్ం అభివృద్ిు  చెంద్నివిగా పరధగణింపబడుత్ునన 
ద్ేశాల  చరధత్నిస పరధశరలించి నటియ్తే, ఈ ద్ేశాలలో  తొలిదశ్లో  వావసాయర్ంగం లో ( వావసాయం, ద్యని అనసబంధ ర్ంగాలు)  
ప్ ర్ధగుదల కనిప్రంచింద్ి. త్ర్ధవాతి దశ్లో  (అంటే 100 కంట ేఎకుువ సంవత్సరాల త్రావత్) పారధశాీ మక ర్ంగం లో ప్ ర్ధగుదల 
కనిప్రంచింద్ి, ఆ త్రావతి దశ్లో (అంట ేగత్ 50 సంవత్సరాల నసండి) స్తవార్ంగం లో ప్ ర్ధగుదల జర్ధగుత్ూ ఉంద్ి. అంటే ర్ంగాల 
పాిముఖాత్లో మలర్ధు వసూత  ఉంద్ి. మొదటలి  వావసాయ ర్ంగానికి పాిముఖాత్ ఉండేద్ి. ఆ త్రావత్ పారధశాీ మక ర్ంగం పధియన 
ర్ంగం అయ్ంద్ి. పసిసత త్ం పారధశాీ మక ర్ంగం నసంచి స్తవా ర్ంగానికి పాిముఖాత్ మలర్ధతోంద్.ి) 

26. వావసాయం, పరధశ్మీలు, స్తవలు అనే మూడుర్ంగాలలోని  ఉత్ుతితని  కలిప్రతే ___ వససత ంద్ి. జ. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతిత  
27. స్తవలలో తిరధగధ మూడు ర్కాలు ఉనయనయ్. అవి  

a) పజిా, సామలజిక, వాకితగత్ స్తవలు      b) ఆరధుక, భీమల, స్రదరాస్రత  స్తవలు      c) ___________________. 
జ. వాాపార్ం, హో టళళళ, ర్వాణయ, పసిారాలు 

28. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతితలో వావసాయర్ంగం వాటా 1972–73లో 43% నసండి 2009–10లో ఎంత్శాతయనికి త్గధగపో య్ంద్?ి జ. 17% 

29. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతితలో 2009–10 లో ఏర్ంగం వాటా సగం కంటే ఎకుువగా ఉంద్?ి                   జ. స్తవార్ంగం వాటా (57%) 
30. 2009-10 సూథ ల జాతీయోత్ుతితలో స్తవార్ంగం వాటా _____ 

20-30 శాత్ం మధా;               30-40 శాత్ం మధా;      
50-60 శాత్ం మధా;               70 శాత్ం;                                                                  జ.  50-60 శాత్ం మధా 

31. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతితలో ఏ ర్ంగం  వాటా 1972–73 నసండి 2009–10 నయటకిి గణనీయంగా త్గధగంద్ి? 

వావసాయ ర్ంగం;     పారధశాీ మక ర్ంగం;      స్తవార్ంగం;       ద్ివతీయ ర్ంగం.                               జ. వావసాయ ర్ంగం 

32. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతితలో ఏ ర్ంగం  వాటా 1972–73 నసండి 2009–10 నయటకిి కొద్ిదగా ప్ రధగధంద్ి? 
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వావసాయ ర్ంగం;      పారధశాీ మక ర్ంగం;       స్తవార్ంగం;        త్ృతీయ ర్ంగం.                            జ. పారధశాీ మక ర్ంగం 

  వివర్ణ కోసం ఈ కిీంద్ ిపటిీకనస పరధశీలించండి 
  సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతిత  లో వివిధ ర్ంగాల వాటా 

ర్ంగం 1972 – 73 2009 – 10 

వావసాయ ర్ంగం 43% 17% 

పరధశ్ీమల ర్ంగం  22% 26% 

స్తవల ర్ంగం  35% 57% 

33. భార్త్ద్ేశ్ంలో పరధశ్ీమల వారగీా కారధమకుల వివరాలు, 2009 – 10 (%) 

ర్ంగం 
నివాస సాు నం స్ీత ర, పుర్ధష్టులు మొత్తం కారధమకులు 

గాీ మీణ పటీణ పుర్ధష్టులు స్ీత రలు 
వావసాయ ర్ంగం 68 8 47 69 53 

పారధశాీ మక ర్ంగం 17 34 34 16 22 

స్తవల ర్ంగం 15 58 19 15 25 

మొత్తం 100 100 100 100 100 

 
a)  వావసాయ ర్ంగం లోని అత్ాధిక మంద్ి కారధమకులు ఎకు డ నివస్రససత నయనర్ధ?                        జ. గాీ మీణ పాింత్ంలో  
b)  చయలల మంద్ి ఏ పనివార్ధ వావసాయ ర్ంగం లో ఉపాధ ిపొ ందసత్ునయనర్ధ?                                           జ. స్ీత రలు 
c)  90% కంటే అధకింగా పటీణ పాింత్ పనివార్ధ ఏఏ ర్ంగాలలో ఉపాధి పొ ందసత్ునయనర్ధ?    జ. పారధశాీ మక, స్తవా ర్ంగాలోి  

d)  స్ీత ర, పుర్ధష్టుల నిష్టుతిత   పో లిస్తత  స్ీత రలు ఏఏ ర్ంగాలలో కొద్ిదశాత్ం మలత్మి ేఉపాధ ిపొ ందసత్ునయనర్ధ? జ. పారధశాీ మక, స్తవా  
34. 2009-10 సం. లో  “మొత్తం  వససత , స్తవల ఉత్ుతిత ” దృష్టాీ య,  త్కుువ వాటా కలిగధ ఉండి, ఉపాధి దృష్టాీ య ఎకుువ వాటా కలిగధన 

ర్ంగం ఏద్ి?                                                                                                             జ. వావసాయ ర్ంగం 

(వివర్ణ:- 2009 – 10 లో సూథ ల ద్శేీయోత్ుతిత  లో వావసాయ ర్ంగం వాటా 17% కాగా,  ఉపాధిలో వావసాయ ర్ంగం వాటా 
53%). 

35. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతిత  లో వావసాయ ర్ంగం వాటా త్గధగనపుటకిట, ఉపాధలిో ద్యని వాటా త్గగక పో వటానికి కార్ణం ఏమటి?                                             
                                                                  జ. పారధశాీ మక, స్తవా ర్ంగాలలో త్గధనంత్ ఉపాధి కలిుంచబడకపో వడం   

36. 1972-73, 2009-10 మధా కాలంలో పారధశాీ మక ఉత్ుతిత  9 ర టుి  ప్ రధగధంద్ి, కానీ పారధశాీ మక ఉపాధి ___ ర టుి  మలత్మి ే
ప్ రధగధంద్ి.                                                                                                                           జ. మూడు  

37. 1972-73, 2009-10 మధా కాలంలో స్తవల ర్ంగంలో ఉత్ుతిత  14 ర టుి  ప్ రధగధంద్ి, కానీ స్తవల ర్ంగంలో ఉపాధ ి___ ర టుి  
మలత్మి ేప్ రధగధంద్ి.                                                                                                                    జ. ఐదస   

38. పని చసేసత నన వాళికి,  వారధ పూరధత సామరాు యనికి త్గధనటుీ గా పని ద్ొర్కని పరధస్రుతిని ఏమంటార్ధ?                    జ. అలు ఉపాధ ి

39. అలు ఉపాధి ని పచిఛనన నిర్ధద్ో ాగం అని ఎందసకు అంటార్ధ? 

జ. నిర్ధద్ో ాగధ ఏ పనీ లేక ఖలళీగా ఉంటాడు. కాబటిీ  నిర్ధద్ో ాగం కనిప్రససత ంద్ి. కాని అలు ఉపాధి ఎవవరధకట కనపడదస. కార్ణం 
వీళళళ పనిచసేసత ననటుి  కనిప్రసాత ర్ధ. అందసకే ద్వనిని పచిఛనన నిర్ధద్ో ాగం అని కూడయ అంటార్ధ. 

40. కిీంద్ి వాకాాలనస పరధగణించండి 
ఎ. అలు ఉపాధ ివావసాయ ర్ంగం లో మలత్మిే ఉంటుంద్ి.           బ్ల. అలు ఉపాధి ఏ ర్ంగంలో న నైయ ఉండవచసు. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే   బ్ల) బ్ల మలత్మిే     స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు.                                       జ. బ్ల మలత్మి ే

(వివర్ణ:- అలు ఉపాధి వావసాయ ర్ంగంలో ఎకుువగా ఉంద్ి. ఇత్ర్ ర్ంగాలలో కూడయ ఉండవచసు. స్తవార్ంగంలో ర్ంగులు 
వేయటం అన ేపని రోజూ ఉండకపో వచసు. పారధశాీ మక ర్ంగంలో తయతయులిక కారధమకుడిక ిరోజూ పని ఉండకపో వచసు) 

41. కిీంద్ి వాకాాలనస పరధగణించండి 
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ఎ. భార్త్ ద్ేశ్ంలో స్తవా ర్ంగం లో అనిన కార్ాకలలపాలు సమలనంగా ప్ ర్గటం లేదస. 
బ్ల. భార్త్ద్శే్ంలో స్తవార్ంగంలో బాగా చదసవుకునన, న పైుణయాలునన వాకుత లకు ఉపాధి ఇచుే స్తవలు కొద్ిదగా ఉనయనయ్. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే   బ్ల) బ్ల మలత్మిే     స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు.                                   జ. ఎ మరధయు బ్ల     
42.  భార్త్ద్శే్ంలో స్తవా ర్ంగమునకు సంబంధించిన వాకాములలో సత్ామ నైద్ి. 

స్తవార్ంగం అభివృద్ిద  చెందసత్ుండగా ఆ ర్ంగంలో అనిన కార్ాకలలపాలు కూడయ సమలనంగా అభివృద్ిద  చెందసత్ునయనయ్. 
స్తవార్ంగం అభివృద్ిదచెందసత్ుననపుటికట ఆ ర్ంగంలో అనిన కార్ాకలలపాలు సమలనంగా అభివృద్ిద  చెందటం లేదస. 
స్తవార్ంగం ఉననత్ విద్యావంత్ులకు మలత్మి ేఉపాధనిి కలిుససత ననద్ి. 
G.D.P. లో స్తవార్ంగం యొకు వాటా చయలల త్కుువగా ఉంద్ి. 
జవాబు:- స్తవార్ంగం అభివృద్ిదచెందసత్ుననపుటికట ఆ ర్ంగంలో అనిన కార్ాకలలపాలు సమలనంగా అభివృద్ిద  చెందటం లేదస. 
(వివర్ణ:- భార్త్ద్ేశ్ంలో స్తవా ర్ంగం అభివృద్ిు  చెందసత్ుననపుటికట, స్తవల ర్ంగంలోని అనినర్కాల స్తవలు ఒకలేల అభివృద్ిు  
చెందటం లేదస. బాగా చదసవుకునన, న పైుణయాలునన వాకుత లకు ఉపాధి ఇచేు స్తవలు కొద్ిదగా ఉనయనయ్. వీళళ పని పరధస్రుత్ులు, 
జీతయలు బాగా ఉంటాయ్. ఇంకోవ ైపున చినన చినన దసకాణయలు నడపి్తవాళళళ, మర్మమత్ులు చసే్తవాళళళ, ర్వాణయ స్తవలు 
అంద్ించే వాళళళ ప్ దద  సంఖాలో ఉనయనర్ధ. వీళళ జీవనం అతికషీ్టం మీద సాగుత్ుంద్ి. అంటే స్తవార్ంగంలో ఒక భాగానికి మలత్మిే 
పాిధయనాత్ ప్ ర్ధగుతోంద్ి.) 

43. ఉపాధిక ిసంబంధించిన పని పరధస్రుత్ులనస, సమసాలనస తలెుససకోవడయనికి వీలుగా ఆరధుక కార్ాకలలపాలనస ఎనిన ర్కాలుగా 
విభజించయర్ధ? అవి ఏవి? 

జ. ఉపాధిక ిసంబంధించిన పని పరధస్రుత్ులనస, సమసాలనస తెలుససకోవడయనికి వీలుగా ఆరధుక కార్ాకలలపాలనస ర ండు ర్ంగాలుగా 
విభజించయర్ధ. అవి 1. వావస్ీదకృత్ ర్ంగం, 2. అవావస్ీదకృత్ ర్ంగం. 
 

44. ఉపాధి ష్టర్త్ులు ఉండి, నమమకంగా పని ఉండే పది్ేశాలు లేద్య వాాపారాలనస ఏ ర్ంగంగా వావహరధసాత ర్ధ? 

జ.  వావస్ీదకృత్ ర్ంగంగా వావహరధసాత ర్ధ 
45. పభిుత్వం ర్ూపొ ంద్ించిన నియమ నిబంధనలనస పాటించని చినన చినన వాాపారాలనస ఏ ర్ంగంగా వావహరధసాత ర్ధ? 

జ.  అవావస్ీదకృత్ ర్ంగంగా వావహరధసాత ర్ధ 
46. 2004 – 05 సంవత్సర్ంలో ఉపాధలిో వావస్ీదకృత్ ర్ంగం వాటా ఎంత్?                                                         జ. 8% 

47. 2004 – 05 సంవత్సర్ంలో ఉపాధలిో అవావస్ీదకృత్ ర్ంగం వాటా ఎంత్?                                                     జ. 92% 

48. ఈ కిీంద్ి వారధలో ఎవరధక ిఉద్ో ాగ భదతి్ ఉంటుంద్ి. 
భవన నిరామణ కూలి;      వావసాయ కూలి;     కూర్గాయల వాాపారధ;      బాాంకు ఉద్ో ాగధ                      జ. బాాంకు ఉద్ోాగధ 
(వివర్ణ:- బాాంకు ఉద్ో ాగధ వావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్ిన వాడు. మగధలిన వార్ధ అవావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్ినవార్ధ)  
వావస్ీదకృత్ ర్ంగంలోని ఉద్ోాగులకు ఉద్ో ాగ భదతి్ ఉంటుంద్ి) 

49. వేర్ధగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 
టీచర్ధ,             డయకీర్ధ,           కూర్గాయలు అమేమ వాకిత;             నయాయవాద్ి               జ. కూర్గాయలు అమమే వాకిత 
(వివర్ణ:- కూర్గాయలు అమమే వాకిత అవావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్ని వాడు. మగధలిన వార్ధ వావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్ినవార్ధ) 

50. వేర్ధగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 
పో ససీ మలన్,         చపెుులుకుటేీ  వాకిత,            స్ ైనికుడు,             పో లీసస కానిస్తీబులు                జ. చపెుులుకుటేీ  వాకిత 
(వివర్ణ:- చెపుులుకుటేీ  వాకిత అవావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్ని వాడు. మగధలిన వార్ధ వావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్నివార్ధ) 

51. కిీంద్విానిలో అవావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్నిద్ి ........ 
ర ైలేవలు;     పభిుత్వ పాటశాల,     చినన ర తై్ు వావసాయం,      బాాంకులు                           జ. చినన ర ైత్ు వావసాయం 

52. కిీంద్విానిలో అవావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్నిద్ి కాదస ........ 
భవన నిరామణం;       చిననత్ర్హా పరధశ్ీమ;      వావసాయ కారధమకులు;     పభిుత్వ ర్ంగం                     జ. పభిుత్వ ర్ంగం 

53. అందరధకట వావస్ీథకృత్ ర్ంగంలో పని ద్ొర్కకపో వుటకు కార్ణం 
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పో టీ తీవంిగా ఉండటం;                                          అవావస్ీదకృత్ ర్ంగంలో అవకాశాలు ఎకుువగా ఉండటం; 
వావస్ీదకృత్ ర్ంగంలో వతే్నయల రేటు ఎకుువగా ఉండటం;    ప్ వైేవీ కావు                                   జ. పో ట ీతీవంిగా ఉండటం 

54. కింద్విారధలో వావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెందని వార్ధ 
త్హశీలలద ర్;            కమమరధ;        బాాంక్ ఉద్ో ాగధ;         సాఫీ్ట వరే్ ఇంజనీర్                                             జ. కమమరధ 

55. కింద్విారధలో అవావస్ీదకృత్ ర్ంగానికి చెంద్ిన వార్ధ 
బాాంకు ఉద్ో ాగులు;     పభిుత్వ ఉపాధయాయులు;     వావసాయ కూలీలు;      ర లైేవ ఉద్ో ాగులు          జ. వావసాయ కూలీలు 

56. వావస్ీదకృత్ ర్ంగం యొకు లక్షణం కానిద్ి 
వేత్నంతో కూడని స్ లవు;    ఆరోగా సౌకరాాలు;   ఉద్ోాగ భదతి్ లేకపో వడం;   నిరీాత్ పనిగంటలు జ. ఉద్ో ాగ భదతి్ లేకపో వడం 

57. ఇద్ ివావస్ీదకృత్ ర్ంగం యొకు లక్షణం కాదస 
నిరాద రధత్ పని గంటలు ఉంటాయ్;            శ్మీ ద్ోప్రడీ ఉంటుంద్ి; 
నిరాు రధత్ జీతయలు ఉంటాయ్;                  వేత్నంతో కూడిన స్ లవులు ఉంటాయ్.                       జ. శ్ీమ ద్ోప్రడీ ఉంటుంద్ి 

58. కిీంద్విాటిలో వావస్ీదకృత్ ర్ంగంకి సంబంధించి సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

చటాీ లలోని నియమ నిబంధనలనస అనససరధసాత య్; 
ఏ కారధమకుడిన నైయ ఉద్ో ాగం నసండి తీస్రవయేలలంటే చటాీ లలో ప్తర్ునన విధయనయనిన అనససరధసాత య్. 
నిరాు రధత్ గంటలు కంట ేఎకుువ పనిచసే్తత , ఎకుువ పనిచసే్రన ద్యనికి అదనపు వతే్నం చలిెిసాత ర్ధ. 
భదతి్తో కూడని పని వాతయవర్ణం ఉండదస.                                           జ. భదతి్తో కూడిన పని వాతయవర్ణం ఉండదస 

59. కిీంద్విాటిలో అవావస్ీదకృత్ ర్ంగంకి సంబంధించి సరధకానిద్ి ఏద్ి? 

సాధయర్ణంగా పభిుత్వం ర్ూపొ ంద్ించిన నియమ నిబంధనలనస అనససరధంచవు; 
కారధమకులకు త్కుువ జీతయలు ఇచిునయ, వాటనిి కీమం త్పుకుండయ ఇసాత ర్ధ. 
కారధమకులకు ఉద్ో ాగ భదతి్ ఉండదస 
ఎంత్ ఎకుువ పని చసే్రనయ అదనపు జీత్ం ఇవవర్ధ.  

జ. కారధమకులకు త్కుువ జీతయలు ఇచిునయ, వాటిని కీమం త్పుకుండయ ఇసాత ర్ధ. 

4. భారత దేశ శీతోష్ణసిితి 
1. వాతయవరణాం (Weather) అాంటే ఏమిటి? 

జ. ఒక పాింత్ంలో, ఒక నిరధదషీ్ట సమయంలోని వాతయవర్ణ పరధస్రథత్ులనస వాతయవర్ణం అంటార్ధ.  
2. శీతోషా్టస్రథతి అంటే ఏమట?ి 

జ. ఒక విశాల పాింత్ంలో కొనిన సంవత్సరాలపాటు ఒక కీమలనిన కనపరధచే వాతయవర్ణ పరధస్రథత్ులనస శీతోషా్టస్రథతి అంటార్ధ.      
3. శీతోషా్టస్రథతిని అంచనయ వయేటానికి ఎనిన సంవత్సరాల వాతయవర్ణ పరధస్రథత్ులనస పరధగణనలోకి తీససకుంటార్ధ?        జ. 30 సం. 
4. కిీంద్ి వాటలిో సరధకానిద్ి ఏద్ి? 

వాతయవర్ణ పరధస్రథత్ులు త్కుువ సమయంలో కూడయ మలర్ధత్ూ ఉంటాయ్.  
వాతయవర్ణంలో కొద్ిదగా మలర్ధులు చోటుచసేసకునయన మొత్తం మీద శీతోషా్టస్రథతిలో ఏర్ుడ ేకీమం మలర్దస. 
వాతయవర్ణం ఆధయర్ంగా సంవత్సరానిన కాలలలుగా విభజిసాత ర్ధ. 
30 సంవత్సరాల వాతయవర్ణ పరధస్రథత్ుల ఆధయర్ంగా శీతోషా్టస్రథతిని అంచనయ వేసాత ర్ధ. 
జవాబు:- వాతయవర్ణం ఆధయర్ంగా సంవత్సరానిన కాలలలుగా విభజిసాత ర్ధ. 
(సరధయ్ ైనద్ి:- శీతోషా్టస్రథతి  ఆధయర్ంగా సంవత్సరానిన కాలలలుగా విభజిసాత ర్ధ) 

5. క్లలమోటో గాా ఫ్ లేదయ క్లలమో గాా ఫ్ అాంటే ఏమిటి? 

జ. ఒక పాింత్ం లోని సగటు ఉషాో్ట గీత్లు (సగటు అత్ాధకి ఉషాో్ట గీత్, సగటు అత్ాలు ఉషాో్ట గీత్), సగటు వర్షపాత్ం లనస చూప్రంచే 
గాీ ఫ్ నస “క్లలమోటో గాా ఫ్” లేదయ “క్లలమో గాా ఫ్” అాంటారు. 

6. వాతయవర్ణంలోని అంశాలేవి?                                  జ. ఉషాో్ట గీత్,  వాతయవర్ణ ప్డీనం, గాలివగేం, గాలిలో తేమ, వర్షపాత్ం 
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7. కిీంద్విాటిలో సరధకాని జత్గా ఏద్ి? 

కొత్త  డిలిీ యొకు ఉనికి  - 28.60 ఉ. అ.;  77.20 త్ూ. రే.        
ల హ్ (LEH) యొకు ఉనిక ి  - 34.80 ఉ. అ.;  77.340 త్ూ. ర.ే 
జ ైపూర్ (Jaipur) యొకు ఉనిక ి  - 16.90 ఉ. అ.;   75.80 త్ూ. రే.  
చెన నై (Chennai) యొకు ఉనిక ి - 13.10 ఉ. అ.;   80.30 త్ూ. రే. 
జవాబు:- జ పైూర్ (Jaipur) యొకు ఉనికి - 16.90 ఉ. అ.;  75.80 త్ూ. రే. 
(సరధయ్ ైనద్ి:-జ పైూర్ (Jaipur) యొకు ఉనికి - 26.90 ఉ. అ.;  75.80 త్ూ. రే.) 

8. ఈ కిీంద్ి పది్శేాలనస దక్ణిం నసండి ఉత్తర్ంక ివాియండి. 
కొత్త  డిలిీ;     ల హ్;      జ పైూర్;        చనె ైన 

జవాబు:- చనె ైన (13.10 ఉ. అ.);    జ పైూర్ (26.90 ఉ. అ);   కొత్త  డలిిీ (28.60 ఉ. అ.);  ల హ్ (34.80 ఉ. అ.) 
9. ఈ కిీంద్ి వాటిలో సముద ిపభిావిత్ శీతోషా్టస్రథతి గల నగర్ం ఏద్?ి 

కొత్త  డిలిీ;    చనె ైన;      ల హ్;      జ పైూర్;                                                                                      జ.  చెన నై 

10. ఈ కిీంద్ి వాటిలో అత్ాధిక ఉషాో్ట గీత్ గల నగర్ం ఏద్ి? 

కొత్త  డిలిీ;    చనె ైన;      ల హ్;      జ పైూర్;                                                                                    జ.  జ పైూర్ 

11. ఏ ఋత్ుపవనయల వలన కొత్తడిలిీ, జ పైూర్ లలో వరాష లు ఎకుువగా పడతయయ్?                         జ. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు 
12. ల హ్ లో వర్షపాత్ం త్కుువగా ఉండడయనికి కార్ణం ఏమట?ి 

జ. ల హ్ పాింత్ం చసటటీ  పర్వతయలు ఉండడం వలి, ఇద్ి వరాష చయుయ పాింత్ంలో ఉంద్ి. అందసవలి ఇకుడ వరాష లు త్కుువ. 
13. ఏ ఋత్ుపవనయల వలన చనె ైనలో వరాష లు ఎకుువగా పడతయయ్?                                 జ. ఈశానా ఋత్ుపవనయల వలన  
14. వర్షపాత్ం దృష్టాీ య మొదట ిజత్లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్ లో ఖలళీని పూరధంచండి. 

జ ైపూర్   :  జూల ై, ఆగససీ            : :        చనె నై   :     ?                                                     జ. అకోీ బర్, నవంబర్ధ 
15. ఉషాో్ట గీత్ లో అంత్ ఎకుువగా వాతయాసం లేని నగర్ం ఏద్ి? 

కొత్త  డిలిీ;       ల హ్;        జ పైూర్;         చనె ైన                                                                                జ. చనె ైన 

(వివర్ణ:- చెన నై సముదపిు తీర్ం లో ఉండడం వలన ఉషాో్ట గీత్లలో ప్ దద  వాతయాసం ఉండదస) 
16. శీతోషా్టస్రథతిని పభిావిత్ం చసే్త అంశాలనస ఏమంటార్ధ?                                                            జ. శీతోషా్టస్రథతి కార్కాలు  
17. “శీతోషా్టస్రథతి కార్కాలు” ఏవి? జ. 1.అక్షంశ్ం; 2.భూమకి – నీటిక ిగల సంబంధం; 3.భౌగోళిక సవర్ూపం; 4.ఉపరధత్ల గాలి పసిర్ణ  
18. “ఉషాో్ట గీత్” ఆధయర్ంగా భూమని 3 మండలలలుగా విభజించయర్ధ. అవి 1. ఉషా్ట మండలం  2. సమశీతోషా్ట మండలం  3. ________ 

జ. ధృవ మండలం లేద్య శీత్ల మండలం 

19. సూర్ాపుటం అంటే ఏమట?ి              జ. భూమ ఉపరధత్లలనికి చేర్ధకొనే సౌర్ వికిర్ణయనిన సూర్ాపుటం (insolation) అంటార్ధ. 
20. సౌర్ వికిర్ణం అంట ేఏమటి?                         జ. సూర్ధాని నసండి నిర్ంత్రాయంగా వ లువడే శ్కితని సౌర్ వికిర్ణం అంటార్ధ. 
21. భార్త్ద్ేశానిన ఇంచసమంచస ఏ రేఖ ర ండు సమభాగాలుగా చసేసత ంద్?ి                                                  జ. కర్ుట రేఖ 

22. దక్ణి భార్త్ద్శే్ం (కర్ుట రేఖకు దక్ిణయన ఉనన భార్త్ద్శే్ం) ఏ శీతోషా్ట మండలంలో ఉంద్ి?                  జ. ఉషా్టమండలం లో 
23. ఉత్తర్ భార్త్ద్శే్ం (కర్ుట రేఖకు ఉత్తరాన ఉనన భార్త్ద్ేశ్ం)  ఏ  శీతోషా్ట మండలంలో ఉంద్?ి            జ. సమశీతోషా్ట మండలం 

24. ఉత్తర్ భార్త్ద్శే్ం కంటే దక్ణి భార్త్ ద్శే్ంలో సగటు ఉషాో్ట గీత్లు ఎందసకు ఎకుువగా ఉంటాయ్? 

జ. దక్ణి భార్త్ ద్శే్ంలోని పాింతయలు భూమధా రేఖకు దగగర్గా ఉండడం వలన 

25. ఉష్టోా గీత్ యొకు తీవతి్ ద్ేనిప్ ై ఆధయర్పడుత్ుంద్ి. 
అక్షంశ్ం;      రేఖలంశ్ం;     భూమ యొకు అక్షం;      అక్షం వంగధ ఉండడం                                              జ. అక్షంశ్ం  

26. సూర్ార్శిమ గీహింపబడడం, తిరధగధ పసిరధంపబడడం అనదే్ి ద్ేనిప్ ై ఆధయర్పడ ిఉంటుంద్ి?                        జ. ఉపరధత్లం తీర్ధప్  ై
27. ఎటువంటి పాింతయలు సూర్ార్శిమని బాగా గీహిసాత య్?                                     జ. బాగా పచుదనం, చటెుి  ఉండ ేపాింతయలు 
28. ఎటువంటి పాింతయలు సూర్ార్శిమని ఎకుువగా తిరధగధ వాతయవర్ణంలోక ిపసిరధసాత య్?        జ. మంచసతో కపుబడి ఉనన పాింతయలు 
29. కింద్ి వాకాాలనస పరధగణించండ.ి 
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ఎ) బాగా పచుదనం, చటెుి  ఉండే పాింతయలు సూర్ార్శిమని బాగా గీహిసాత య్. 
బ్ల) మంచసతో కపుబడి ఉనన పాింతయలు సూర్ార్శిమని త్కుువగా గీహిసాత య్. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే   బ్ల) బ్ల మలత్మిే     స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు.                                   జ. ఎ మరధయు బ్ల   
30. కింద్ి వాకాాలనస పరధగణించండ.ి 

ఎ) భూమధా రేఖ నసంచి ధృవాలవ ైపు వ ళళత్ునన కొద్వద  సగటు వారధషక ఉషాో్ట గీత్లు త్గుగ త్ూ ఉంటాయ్. 
బ్ల) భూమతో పో లిస్తత  సముదంి చయలల వగేంగా వడేకెుుత్ుంద్ి. వేగంగా చలిబడుత్ుంద్ి. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే   బ్ల) బ్ల మలత్మిే     స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు.                                       జ. ఎ మలత్మి ే 
(వివర్ణ:- భూమతో పో లిస్తత  సముదంి చయలల నిద్యనంగా వడేకెుుత్ుంద్ి. నిద్యనంగా చలిబడుత్ుంద్ి.) 

31. “నేల మీద నసంచి వీచే గాలులు” (Land Breezes),  “సముదంి మీద నసంచి వీచ ేగాలులు” (Sea Breezes) ఏర్ుడటానికి కార్ణం 
ఏమట?ి                                                   జ. భూమ, సముద్యిలు వడేెకుడంలో, చలిబడడంలో తడేయలు ఉండడం వలి 

32. భార్త్ద్ేశ్ంలో సముద ిపభిావానికి ఎకుువగా గురధ అయ్యా పాింత్ం 

ఉత్తర్ పాింత్ం;        దక్ణి పాింత్ం;          వాయవా పాింత్ం;            ఈశానా పాింత్ం                         జ. దక్ణి పాింత్ం 

33. పగలు, రాత్ుిల ఉషాో్ట గీత్లలో, అద్వేిధంగా వసేవి, శీతయకాల ఉషాో్ట గీత్లలో త్కుువ తడేయ ఉండ ేశీతోషా్టస్రథతిని ఏమంటార్ధ? 

జ. సమ శీతోషా్టస్రథతి 

34. ఈ కిీంద్ి ఏ పాింత్ంలో సమ శీతోషా్టస్రథతి ఉండదస? 

చెన నై;    ముంబాయ్;    డలిిీ;     విశాఖపటనం                              జ. డిలిీ (సముదంి కి చయలల దూర్ంగా ఉండడం వలన) 

35. సముదమిటీం నసంచి ఎత్ుత క ివ ళళత్ుననకొద్వద  పతిీ 1000 మీ. కి ( 1 కి.మీ.కి) ఎంత్ ఉషాో్ట గీత్ త్గుగ త్ుంద్ి?          జ.6.40 స్ . గేీ. 
36. సరధ కాని జత్నస గురధతంచండి. 

స్రమలి          –   హిమలచల్ పది్ేశ్;                                       గులలమర్గ     –  జమూమ అండ్ కాశీమర్;   
న ైనితయల్      -   ఉత్తర్ పది్శే్       డయరధాలింగ్   -   పశిుమ బ ంగాల్ 

జ. న ైనితయల్ – ఉత్తర్ పది్ేశ్ ( సరధయ్ ైనద్ి:- న ైనితయల్ – ఉత్తరాఖండ్) 
37. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

ఉదగమండలం (ఊటీ)    :    త్మళనయడు   :  :  కొడెకై నయల్  :     ?                                                  జ. త్మళనయడు 
38. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

ఉదగమండలం (ఊటీ)    :   నీలగధరధ పర్వతయలు   :  :   కొడెకై నయల్  :     ?                                   జ. పశిుమ కనసమలు 
39. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

ఉదగమండలం (ఊటీ)    :   నీలగధరధ పర్వతయలు   :  :   డయరధాలింగ్  :     ?                                జ. హిమలలయ పర్వతయలు 
40. కిీంద్ి వాటలిో భిననమ నైద్యనిని గురధతంచండి. 

స్రమలి ;      న ైనితయల్;       కొడెకై నయల్;       డయరధాలింగ్                                                                జ. కొడెైక నయల్  
(వివర్ణ:- ఈ నయలుగూ వసేవి విడది్ి పాింతయలు. వీటలిో  కొడెకై నయల్ అనదే్ి పశిుమ కనసమలలో ఉంద్ి. మగధలినవి 
హేమలయలలలో ఉనయనయ్.) 

41. ఉత్తరార్ు గోళంలో వాాపార్ పవనయలు (టేడి్ విండ్స) ఏ పాింత్ం నసంచి ఏ పాింత్ం వ పైు కు వీసాత య్? 

జ. ఉప అయన రఖేల అధిక ప్డీన పాింత్ం నసంచి భూమధా రేఖల అలు ప్డీన పాింత్ం వ పైు 
42. ఉత్తరార్ు గోళంలో వాాపార్ పవనయలు (టేడి్ విండ్స) ఏ ద్శి్ నసంచి వీసాత య్?                                   జ. ఈశానా ద్ిశ్ నసంచి 

43. ఉత్తరార్ు గోళంలో వీచే వాాపార్ పవనయలనస “ఈశానా వాాపార్ పవనయలు” అని ఎందసకు అంటార్ధ? 

జ. ఉత్తరార్ు గోళంలో వాాపార్ పవనయలు ఈశానా ద్ిశ్ నసంచి వీయడం వలన      
44. వాాపార్ పవనయలు ఈ ర్కానికి చెంద్నివి. 

ఋత్ు పవనయలు;      పపించ పవనయలు;      సాు నిక పవనయలు;     చినూక్ పవనయలు                        జ. పపించ పవనయలు  
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45. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
ఉత్తరార్ు గోళం     :   ఈశానా వాాపార్ పవనయలు   :  :   దక్ణియర్ు గోళం  :     ?                    జ. ఆగేనయ వాాపార్ పవనయలు  

46. “టేడి్ విండ్స” లోని “టేడి్” అనదే్ి ఏ భాష్టా పదం? 

ఇంగీిష్టు;      జర్మన్;     లలటని్;      గీీక్                                                                                        జ. జర్మన్ 

47. “టేడి్ విండ్స” లోని “టేడి్” అనన జర్మన్ పద్యనికి అర్ుం ఏమట?ి        
   జ. “టేడి్” అనన జర్మన్ పద్యనికి “టాిక్” అని అర్ుం, అంటే ఒకే ద్ిశ్లో స్రథర్ంగా పయనించే గాలులని అర్థం  

48. భార్త్ద్ేశ్ం ఈ కిీంద్ ిపాంత్ంలో ఉంద్ి. 
ఆర్దర ఈశాానా పవనయల మేఖల;             ఆర్దర ఆగేనయ పవనయల మఖేల;     
శుష్టు ఈశానా పవనయల మేఖల;           శుష్టు ఆగేనయ పవనయల మేఖల.                   జ. శుష్టు ఈశానా పవనయల మేఖల 

49. నేలనసంచి 12,000 మీ. (12 కి.మీ.) ఎత్ుత లో సననటి మేఖలలో వగేంగా పవిహించే గాలులనస ఏమంటార్ధ?   జ. జ ట్ పవిాహం  
50. జ ట్ పవిాహం యొకు వగేం వసేవికాలంలో ఎంత్ ఉంటుంద్ి?                    జ. గంటకి 110 కి.మీ. 
51. జ ట్ పవిాహం యొకు వగేం శీతయకాలంలో ఎంత్ ఉంటుంద్?ి                   జ. గంటక ి184 కి.మీ. 
52. “త్ూర్ధు జ ట్ పవిాహం” భార్త్ద్ేశ్ంలో ఏ అక్షంశ్ం వదద  ఏర్ుడుత్ుంద్ి?                               జ. 250 ఉత్తర్ అక్షంశ్ం వదద  
53. “త్ూర్ధు జ ట్ పవిాహం” వలన భార్త్ద్శే్ శీతోషా్టస్రథతిలో కలిగే మలరేుమట?ి 

జ. “త్ూర్ధు జ ట్ పవిాహం” వలన చసటటీ  ఉనన ఉషాో్ట గీత్ చలిబడి, అకుడ ఉనన మేఘలలు వరధషసాత య్. 
54. భార్త్ద్ేశ్ కాలలలనస వర్ధస కీమంలో రాయండి. 

శీతయకాలం;   ఋత్ుపవనయల కాలం;       వసేవి కాలం;     తిరోగమన ఋత్ుపవనయల కాలం 

జ. శీతయకాలం;    వసేవి కాలం;   ఋత్ుపవనయల కాలం;   తిరోగమన ఋత్ుపవనయల కాలం 

55. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఉషాో్ట గీత్లు ఎపుట ినసంచి గణనీయంగా త్గగడం మొదలవుత్ుంద్?ి                       జ. నవంబర్ధ మధా నసండ ి

56. భార్త్ద్ేశ్ంలో శీతయకాలం ఏ న ల నసంచి ఏ న ల వర్కూ ఉంటుంద్?ి              జ. నవంబర్ధ మధా నసండి ఫ్రబవిరధ మధా వర్కూ 

57. భార్త్ ద్శే్ంలో అత్ాంత్ చలిగా ఉండే న ల ఏద్?ి                                                                                జ. జనవరధ  
58. భార్త్ద్ేశ్ంలోని పలుపాింతయలలో  శీతయకాలంలో ఉషాో్ట గీత్ ఎంత్ ఉంటుంద్ి?                               జ. 100 స్ ం. కంట ేత్కుువ 

59. శీతయకాలంలో భార్త్ద్ేశ్ంలోని ఏ పాింతయలలో అత్ాలు  ఉషాో్ట గీత్లు నమోదవుతయయ్?                    జ. ఉత్తర్ భార్త్ ద్ేశ్ం లో  
60. శీతయకాలంలో భార్త్ద్ేశ్ంలోని ఏ పాింతయలలో ఉషాో్ట గీత్ మధాసత ంగా ఉండి ఆహిాదకర్ంగా ఉంటుంద్ి?           జ. కోసాత  పాింతయలలో  
61. శీతయకాలంలో భార్త్ద్ేశ్ంలోని కోసాత  పాింతయలలో ఉషాో్ట గీత్ ఎంత్ ఉంటుంద్ి?                               జ. 200 స్ ం. కంటే ఎకుువ 

62. భార్త్ద్ేశ్ంలో శీతయకాలంలోని వాతయవర్ణం క ిసంబంధించి త్పుుగా ఉననద్ి ఏద్ి? 

నిర్మలమ నై ఆకాశ్ం;    గాలిలో ఎకుువ తమే శాత్ం;     చలిటి గాలులు;     ఏద్వ కాదస            
జ. గాలిలో ఎకుువ తేమ శాత్ం  (సరధయ్ నైద్ి:- గాలిలో త్కుువ తేమ శాత్ం) 

63. మధాధరా సముదంి నసండి వచేు త్ుఫానస వాయుగుండయలనస ఏమంటార్ధ?                                  జ. పశిుమ విక్ోభాలు  
64. పశిుమ విక్ోభాలు ఏ కాలంలో వీసాత య్?                          జ. శీతయకాలంలో  
65. పశిుమ విక్ోభాలు ఏ సముదంి మీద నసండ ివీసాత య్?         జ. మధాధరా సముదంి మీద నసండ ి

66. పశిుమ విక్ోభాలు భార్త్ద్శే్ంలోని ఏ పాింత్ంలో వీసాత య్?                  జ. ఉత్తర్ భార్త్ ద్ేశ్ంలో  
67. ఉత్తర్ భార్త్ద్శే్ంలో శీతయకాలంలో వర్షపాతయనికి కార్ణమయ్యా గాలులు ఏవి?                                  జ. పశిుమ విక్ోభాలు 
68. పశిుమ విక్ోభాల వలి కురధస్త వర్షం ఏ పంటకు ద్ోహదపడుత్ుంద్ి?                  జ. గోధసమ పంటకు 
69. గోధసమ పంట ఏ “పంట కాలపు” పంట?                                                                            జ. ర్బీ కాలపు పంట 

(వివర్ణ:- పంట కాలలలు మూడు. అవి. 1. ఖరఫీ్ 2. ర్బీ 3. జయలద్ ) 
70. వేసవి కాలంలో ద్శే్ దక్ణి పాింత్ం నసంచి ఉత్తర్ పాింత్ం వ పైుకి వ ళళత్ుంటే సగటు ఉషాో్ట గీత్లు ఎందసకు ప్ ర్ధగుత్ుంటాయ్? 

జ. మలరధు 21 త్రావత్ సూర్ధాడు భూమధా రేఖనస ద్యట ిఉత్తరార్ు గోళం లో పవిేశించి, ఉత్తర్ం వ పైుక ిపయిలణించడం వలన  
71. మే న ల మధా నయటిక ివాయవా మ దై్యనంలోనూ, మధా భార్త్ద్శే్ంలోనూ పగటి ఉషాో్ట గీత్లు ఎంత్ ఉంటాయ్?  

జ. 410 – 420 స్ ం. లు  
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72. మే న ల మధా నయటిక ి410 – 420 స్ ం. లు ఉషాో్ట గీత్లు నమోదస అయ్యా పాింతయలేవి?   జ. వాయవా మ దై్యనం, మధా భార్త్ద్ేశ్ం 

73. ఉత్తరాద్ి మ ైద్యనయలలో పొ డిగా, వడేిగా ఉండే సాథ నిక పవనయలు వీసాత య్. వీటనిి ఏమంటార్ధ?                    జ. “లూ” పవనయలు  
74. “లూ” పవనయలు ఎకుడ వీసాత య్?                                                                 జ. భార్త్ద్శే్ంలోని ఉత్తర్ మ దై్యనయలోి   
75. “లూ” పవనయలు ఏ కాలంలో  వీసాత య్?                 జ. వసేవికాలంలో 
76. “లూ” పవనయలు ఈ ర్కానిక ిచంెద్ినవి. 

ఋత్ు పవనయలు;      పపించ పవనయలు;     ఉషా్ట సాు నిక పవనయలు;    శీత్ల సాు నిక పవనయలు          జ. ఉషా్ట సాు నిక పవనయలు 
77. లూ పవనయలు ఈ విధంగా ఉంటాయ్. 

పొ డిగా, శీత్లంగా;     పొ డిగా, వడేిగా;     తేమగా, శీత్లంగా;     తమేగా, వేడగిా                   జ. పొ డిగా, వేడగిా 
78. దకున్ ప్ీఠ్భూమలో వసేవి ముగధస్త సమయంలో కురధస్త వరాష నిన ఏమంటార్ధ?                                  జ. తొలకరధ జలుి లు 
79. “తొలకరధ జలుి లనస” ఆంద ిపది్శే్ లో ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?          జ. మలమడి జలుి లు 
80. తొలకరధ జలుి ల వలి ఉపయోగమేమ?  

జ. భార్త్ ద్శే్ ద్వవపకలు పాింత్ంలో మలమడి, ఇత్ర్ పండుి  త్వర్గా పండటానికి ఉపయోగపడతయయ్. 
81. భార్త్ద్ేశ్పు శీతోషా్టస్రథతి ద్ేనివలి ఎకుువగా పభిావిత్మవుత్ుంద్ి?                                          జ. ఋత్ుపవనయల వలన 

82. కాలలనసగుణంగా గాలుల ద్శి్ మలర్టానిన ఏమంటార్ధ?                                          జ. ఋత్ుపవనయలు (మలన్ సూన్స) 

83. “కాలలనసగుణంగా గాలుల ద్శి్ మలర్టానికి” మలన్ సూన్ అన ేప్తర్ధ ఎవర్ధ ప్ టాీ ర్ధ?           జ. అర్బ్ వర్తకులు 
84. “మలన్ సూన్” అన ేఆంగి పదం ఏ పదం నసండి వచిుంద్?ి                            జ. “మౌసమ్” అనే అర్బ్లక్ భాష్టా పదం నసండ ి

85. “మౌసమ్” అనే అర్బ్లక్ పద్యనికి అర్ుం ఏమట?ి                                                                              జ. ఋత్ువు 
86. అర్బ్ నయవికులు ఏ గాలుల సహాయంతో భార్త్ ద్శే్ తీర్ం వ పైుక ిపయిలణించే వార్ధ?              జ. ఋత్ుపవనయల సహాయంతో 
87. ఋత్ుపవనయలు ఎకుడ ఏర్ుడతయయ్?                                                        జ. 200 ఉ. – 200 ద. అక్షంశాల మధా   
88. దక్ణియర్ు గోళంలో భూమధా రఖేల అలు ప్డీన పాింత్ం వ ైపు వీచ ేగాలులనస ఏమంటార్ధ?  

జ. ఆగేనయ వాాపార్ పవనయలు లేద్య ఆగనేయ ఋత్ుపవనయలు 
89. దక్ణియర్ు గోళంలో వీచిన ఆగేనయ ఋత్ుపవనయలు భూమధా రేఖనస ద్యటిన త్రావత్ ఏ వ పైుకు వంగుతయయ్?     జ. కుడవి ైపుకి 

(వివర్ణ:- గాలులు ఉత్తరార్ు గోళంలో కుడవి పైుకి, దక్ిణయర్ు గోళంలో ఎడమవ పైుకి కోరధయలలిస్ పభిావం వలి వంగుతయయ్) 
90. దక్ణియర్ు గోళంలో వీచిన ఆగేనయ ఋత్ుపవనయలు భూమధా రేఖనస ద్యటి భార్త్ద్ేశ్ం వ పైుకి వీయడయనిక ికార్ణమమేట?ి 

జ. మధా భార్త్ం, గంగానద్వ మ ైద్యన పాింత్ం మరధయూ టబి ట్ ప్ీఠ్భూమలలో అలు ప్డీన పాింత్ం ఏర్ుడడం వలన 

91. టిబ ట్ ప్ీఠ్భూమలో ఎంత్ ఎత్ుత లో  అలుప్డీన పాింత్ం ఏర్ుడుత్ుంద్ి?                                      జ. 9 కి.మీ. ల ఎత్ుత లో 
92. దక్ణియర్ు గోళంలో వీచిన ఆగేనయ ఋత్ుపవనయలు భూమధా రేఖనస ద్యటిన త్రావత్ ఏ ఋత్ుపవనయలు గా మలర్ధతయయ్? 

జ. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు  
93. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు ఎనిన శాఖలుగా విభజింపబడుత్ుంద్?ి అవి ఏవి? 

జ. ర ండు శాఖలు  అవి.1. అరబే్లయల సముద ిశాఖ. 2. బంగాళాఖలత్ం శాఖ 

94. అరేబ్లయల సముద ిశాఖ మొదటగా భార్త్ పడమటి తీరానిన చేరధ, త్రావత్ ఏ ద్ిశ్గా కదసలుత్ుంద్?ి               జ. ఉత్తర్ ద్ిశ్గా 
95. బంగాళాఖలత్ం శాఖ మొదటగిా ఏ పాింతయనిన తయకుత్ుంద్ి?                               జ. బ ంగాల్ తీరానిన, ష్రలలి ంగ్ ప్ీఠ్భూమని 

96. గంగాలోయ గుండయ (గంగా నద్వ మ ైద్యన పాింత్ం గుండయ) పశిుమం వ పైు వీచే న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల శాఖ ఏద్?ి 

జ. బంగాళాఖలత్ం శాఖ 

97. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు ఎపుుడు భార్త్ద్ేశానిక ిచరే్ధకుంటాయ్?                                                    జ. జూన్ మొదటలి  
98. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు మొదటగా ఏ రాష్టాీ ా నిన తయకుతయయ్?                                                                    జ. కేర్ళ 

99. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు భార్త్ ద్శే్ం అంతయ వాాప్రంచడయనిక ిఎంత్ కాలం పడుత్ుంద్ి?      జ. నయలుగు నసండి అయ్దస వారాలు 
100. భార్త్ద్ేశ్ంలో అత్ాధకి వర్షపాత్ం ఏ పవనయల వలన కలుగుత్ుంద్?ి                          జ. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల వలన 

101. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల వలన భార్త్ ద్శే్ంలో ఎకుువ వర్షపాత్ం పడ ేపాింతయలేవి? జ. పశిుమ తీర్ పాింత్ం, ఈశానా పాింత్ం 
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102. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల వలన పశిుమ తీర్ంలో ఎకుువగా వర్షపాత్ం కలగడయనికి కార్ణం ఏమట?ి       
జ. పశిుమ కనసమలు అడుా గా ఉండడం వలన 

103. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల వలన ఈశానా పాింత్ంలో ఎకుువగా వర్షపాత్ం కలగడయనికి కార్ణం ఏమట?ి       
జ. ఎతెతతన కొండలు (మఘేలలయ లో ఉనన గారో, ఖలస్ీ, జయంతియల కొండలు) అడుా గా ఉండడం వలి  

104. న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల వలన కోర్మలండల్ తీర్ంలో వర్షం కుర్వకపో వడయనికి కార్ణమమేట?ి 

జ. అరేబ్లయల సముద ిశాఖక ివర్షచయుయల పాింత్ంలోనస, బంగాళాఖలత్ం శాఖకి సమంత్ర్ంగానూ ఉండటం వలన 

105. ఈ కిీంద్ి ఏ పాింత్ంలో న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయల వలన వర్షం కుర్వదస? 

  పశిుమ తీర్ పాింత్ం;    ఈశానా పాింత్ం;    కోర్మలండల్ పాింత్ం;     వాయవా పాింత్ం                జ. కోర్మలండల్ పాింత్ం 

106. “వేడమి ప్ ర్ధగుత్ునన న లల” నసండ ి“పొ డిగా ఉండ ేచలి పరధస్రుత్ులకు” మలరే కీమంలో,  ఈ ర ండు పరధస్రుత్ులకు మధా 
సంధ ికాలం ఏద్ి?                                                                                          జ. అకోీ బర్ధ, నవంబర్ధ న లలు 

107. తిరోగమన ఋత్ుపవనయల కాలం ఏద్ి?                                                             జ. అకోీ బర్ధ, నవంబర్ధ న లలు 
108. తిరోగమన ఋత్ుపవనయలకు మర్క ప్తరేమట?ి                                                       జ. ఈశానా ఋత్ుపవనయలు 
109. అకోీ బర్ధలో అధకి ఉషాో్ట గీత్, గాలిలో అధిక తేమ కార్ణంగా వాతయవర్ణం చయలల ఉకుపో త్గా ఉండే పరధస్రథతిని ఏమంటార్ధ? 

జ. అకోీ బర్ధ వడేిమ 

110. అకోీ బర్ధ, నవంబర్ న లలోి  ఉషాో్ట గీత్ ప్ ర్గడయనిక ికార్ణం ఏమటి?                                జ. ఆకాశ్ం నిర్మలంగా ఉండడం  
(వివర్ణ:- తిరోగమన ఋత్ుపవనయల సమయంలో ఆకాశ్ం నిర్మలంగా ఉంటుంద్ి. అంట ేమఘేలలు ఉండవు. మఘేలలు 
లేకపో వడం వలి సౌర్పుటం ఎకుువగా ఉంటుంద్ి. ఫలిత్ంగా ఉషాో్ట గీత్లు ప్ ర్ధగుత్ుంటాయ్) 

111. అకోీ బర్ధ, నవంబర్ న లలోి  గాలిలో అధిక తేమ ఉండడయనికి కార్ణం ఏమట?ి                          జ. నలే తేమగా ఉండడం  
(వివర్ణ:- వరాష కాలంలో  కురధస్రన వరాష ల వలి నేల ఇంకా తమేగా ఉంటుంద్ి. అధకి ఉషాో్ట గీత్ వలి నేల లోని తమే ఆవిరధ 
అవుత్ూ, గాలిలోకి తేమ చరే్ధత్ూ ఉంటుంద్ి.) 

112. బంగాళాఖలత్ం లో అలు ప్డీన పరధస్రుత్ులు ఎపుుడు ఏర్ుడతయయ్?                             జ.  నవంబర్ధ ఆర్ంభం నయటిక ి
(వివర్ణ:- నవంబర్ధ ఆర్ంభం నయటకిి మధా బంగాళాఖలత్ం లో అలు ప్ీడన పరధస్రథత్ులు ఏర్ుడి, కీమంగా దక్ిణ బంగాళాఖలత్ంకి 
మలర్ధతయయ్.) 

113. నవంబర్ధ లో త్ుఫానసలు, వాయుగుండయలు ఎకుడ ఏర్ుడతయయ్?                                   జ. అండమలన్ పాింత్ంలో  
114. బంగాళాఖలత్ంలోని అండమలన్ పాింత్ంలో ఏర్ుడని త్ుఫానసలనస ఏమంటార్ధ?                   జ. ఉషా్ట పాింత్ త్ుఫానసలు   
115. అండమలన్ పాింత్ంలో ఏర్ుడని ఉషా్ట పాింత్ త్ుఫానసల వలన పతిీ సంవత్సర్ం విధవంసానికి గురధ అయ్యా  పాింతయలేవి?  

జ. గోద్యవరధ, కృష్టాా , కావేరీ నదసల డలెలీ  పాింతయలు 
116. అండమలన్ పాింత్ంలో ఏర్ుడని ఉషా్ట పాింత్ త్ుఫానసల వలన అపుడపుుడూ విధవంసానికి గురధ అయ్యా  పాింతయలేవి?  

జ. ససందర్వనయలు, బంగాి ద్ేశ్ 

117. అండమలన్ పాింత్ంలో ఏర్ుడని ఉషా్ట పాింత్ త్ుఫానసల వలన అధకి వర్షపాత్ం పొ ంద్ే పాింత్ం ఏద్ి? జ. కోర్మలండల్ పాింత్ం 

118. కోర్మలండల్ పాింత్ం లో వర్షపాతయనికి కార్ణమయ్యావి 

న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు, బంగాళాఖలత్ంలో ఏర్ుడని త్ుఫానసలు; 
ఈశాానా ఋత్ుపవనయలు, బంగాళాఖలత్ంలో ఏర్ుడని త్ుఫానసలు; 
ఈశాానా ఋత్ుపవనయలు, అరబే్లయల సముదంిలో ఏర్ుడని త్ుఫానసలు; 
న ైర్ధతి ఋత్ుపవనయలు, అరేబ్లయల సముదంిలో ఏర్ుడని త్ుఫానసలు 
జ. ఈశాానా ఋత్ుపవనయలు, బంగాళాఖలత్ంలో ఏర్ుడిన త్ుఫానసలు; 
 

119. భూమ చసటటీ  వాతయవర్ణం పొ ర్ ఏర్ుడడయనికి కార్ణమేమట?ి 

జ. భూ గోళం ఏర్ుడనిపుడు వ లువడిన వాయవులు భూమకునన గుర్ధతయవకర్షణ శ్కిత వలన రోదస్లీోకి 
త్ప్రుంచసకోలేకపోయలయ్. ఇవ ేభూమ చసటటీ  పొ ర్ లల ఏర్ుడయా య్. ఈ విధంగా వాతయవర్ణ పొ ర్ ఏర్ుడింద్ి. 

120. అతి నీలలోహతి్ కిర్ణయల నసంచి కాపాడే పొ ర్ ఏద్?ి                                                                  జ. ఓజోన్ పొ ర్ 
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121. మలంసకృత్ుత లు త్యలర్ధ చేససకోవటానిక ిమొకులు వినియోగధంచసకొనే వాయువేద్?ి                                జ. నత్జిని 

122. హరధత్గృహ పభిావం (Green house effect) అంట ేఏమటి? 

జ. భూమని చరే్ధకున ేసౌర్ శ్కిత అంతయ తిరధగధ రోదస్ీలోకి వికరి్ణం చెందకుండయ వాతయవర్ణం కొంత్ శ్కితని పటిీ  ఉంచసత్ుంద్ి. ద్వనిని 
హరధత్గృహ పభిావం (Green house effect) అంటార్ధ.  

123. “మలనవ కార్ణంగా భూగోళం వేడకెుటం” అంటే ఏమటి?  
జ. పారధశాీ మక విపివం త్ర్ధవాత్ భూమ వడేెకుటానికి కార్ణం మలనవ చర్ాలే. కాబటిీ  పసిసత త్ం భూమ వడేెకుటానిన “మానవ 
కారణాంగా భూగోళాం వేడ కకటాం” ( AGW – Anthropogenic Global Warming) అంటార్ధ. 

124. AGW  ని విసతరధంపుము.                                                                    జ. Anthropogenic Global Warming 

125. ఉత్తర్ ర్ష్టాా లోని టండయిల కిీంద ప్ దద  మొత్తంలో ఉనన వాయువు ఏద్?ి                                                 జ. మథనే్  
126. “హరధత్గృహ వాయువు”ల (Green House Gases) లో ముఖామ ైనవి ఏవి?      జ.  కార్బన్ డెై ఆక ైసడ్, మథనే్ మొదల ైనవి 

127. “హరధత్గృహ వాయువు”లలో కార్బన్ డెై ఆక ైసడ్ కంటే శ్కితమంత్ంగా పని చేస్త వాయువదే్ి?                           జ. మథనే్ 

128. IPCC ని విసతరధంచండి.                                                       జ. Inter-governmental Panel on Climate Change 

129. శీతోషా్టస్రథతి మలర్ధు ప్ ై పపించ ద్ేశాల మధా అంత్ర్ పభిుత్వ సంఘం (IPCC) ఎందసకు ఏర్ుడింద్ి? 

జ. హరధత్ గృహ వాయువుల ఉద్యగ రాలనస (విడుదలనస) అనిన ద్ేశాలలో త్గధగంచటానికి ఒపుందం కుడుర్ధుకోవటానిక ి

130. శీతోషా్టస్రథతి మలర్ధు ప్ ై పపించ ద్ేశాల మధా అంత్ర్ పభిుత్వ సంఘం (IPCC) 2013 లో ఎకుడ సమలవేశ్మయ్ంద్ి? 

జ. పో లలండ్ లోని వారాస లో  
131. శిలలజ ఇంధనయలు ఏవి?                                                                                            జ. చముర్ధ, బొ గుగ   
132. భూగోళ సగటు ఉషాో్ట గీత్లు ఎంత్మరే్ ప్ ర్ధగుత్ునయనయ్?                                                     జ. 20 స్ ంటీగేీడ్ లు  
133. సగటు ఉషాో్ట గీత్లు 20 స్ ంటగీేీడ్ లు ప్ ర్గడం వలి వచేు శ్తయబదం నయటిక ిసముద ిమటీం ఎంత్ మేర్ ప్ ర్ధగుత్ుంద్ి?  

                                                                                                                                 జ. ఒక మీటర్ధ 
134. 2009 లో వచిున త్ుఫానస ఏద్ి?                                                                                  జ. ఐలల త్ుఫానస 
135. 2009 లో ససందర్ బన్ పాింత్ం విధవంసం కావడయనికి కార్ణమేమటి?                                         జ. ఐలల త్ుఫానస  
136. కిీంద్విానిలో భూగోళం వేడకెుడయనిన నియంతిించద్యనికి ఉపయోగపడ ేచర్ా 

చెటుి  ప్ ంచడం;                                    స్తంద్వయి వావసాయలనిన అనససరధంచడం 

పజిా ర్వాణయ వావసథనస వినియోగధంచడం;       ప్ ై వనీన                                                                       జ. ప్ ైవనీన 

5. భారతదేశ నదులు, నీటివనరులు 
1. భార్త్ద్ేశ్ నద్వ వావసథ  ఏ ఏ భౌతిక అంశాలకు అనసగుణంగా ర్ూపొ ంద్ింద్ి?  
    జ. హిమలలయలలు,  ద్వవపకలు  ప్ఠీ్భూమ,  స్రంధూ-గంగా మ ైద్యనం అన ేమూడు భౌతిక అంశాలకు అనసగుణంగా ర్ూపొ ంద్ింద్ి. 
2. పుటుీ క ఆధయర్ంగా భార్త్ ద్ేశ్ నద్వ జల వావసథనస ఎనిన భాగాలుగా విభజించవచసు?  

జ. ర ండు భాగాలుగా విభజించవచసు. అవి  1) హమిలలయ నదసలు  2) ద్వవపకలు నదసలు 
 
 

3. హిమలలయ నదసలనస ఎనిన వావసథల కింద విభజించవచసు?  
జ.  i) స్రంధూ నద్వ వావసథ , ii) గంగా నద్వ వావసథ    iii) బహిమపుత్ ినద్వ వావసథ  అన ేమూడు వావసథల కింద విభజించవచసు 

4. హిమలలయ నదసలు మొదట పర్వతయల పధియన అక్షనిక ి__________  పవిహిసాత య్.                          జ. సమలంత్ర్ంగా  
5. హిమలలయ నదసలు మొదట పర్వతయల పధియన అక్షనిక ిసమలంత్ర్ంగా పవిహించి, త్ర్ధవాత్ ఏ వ పైుకి మలుపు తిర్ధగుత్ూ 

పవిహిసాత య్?                                                                                                              జ. దక్ిణం వ ైపుక ి

6. హిమలలయ నదసలు పర్వతయల గుండయ పవిహిసూత  ఏర్ుర్చిన లోయలనస ఏమంటార్ధ?                  జ. V  ఆకార్పు లోయలు 
7. “V” ఆకార్పు లోయలు ఏర్ుడడం అనదే్ి ఎకుువగా ఏ హిమలలయ నదసలలో కనిప్రససత ంద్?ి  జ.  స్రంధూ, బహిమపుత్ ినదసలలో  
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(వివర్ణ:- గంగా నద్లిో కూడయ “V” ఆకార్పు లోయలు ఏర్ుడతయయ్. కాని  స్రంధూ, బహిమపుత్ ినదసలలో “V” ఆకార్పు 
లోయలు ఎకుువగా ఏర్ుడతయయ్) 

8. హిమలలయ నదసలనస జీవనదసలుగా ఎందసకు ప్రలుసాత ర్ధ ? 

జ. వర్షపాత్ం ద్యవరా మరధయు శిఖరాలప్ ై ఉనన మంచస కర్గటం ద్యవరా ఎపుుడూ ఈ నదసలలో నీళళళ పవిహించడం వలన 

9. హిమలలయ నదసలనస జీవనదసలని ప్రలుసాత ర్ధ. ఎందసకంటే 
అవి భార్తీయులకు జీవనయధయర్ం;                             అవి సంవత్సర్ం పొ డవునయ పవిహిసాత య్; 
వావసాయలనికి ఉపకరధసాత య్;                                 అనేక ఉపనదసలు వాటిలో కలుసాత య్. 

జ. అవి సంవత్సర్ం పొ డవునయ పవిహిసాత య్; 
10. హిమలలయ నదసలు జీవనదసలని ప్రలువబడటానికి కార్ణం 

ఇవి ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమలో జనిమంచయయ్;                   ఇవి సంవత్సర్ం పొ డవునయ పవిహించవు 
ఇవి V ఆకార్పు లోయలనస ఏర్ుర్ధసాత య్;                   వర్షపాత్ం, మంచసతో వీటకిి నీళళళ అందసతయయ్.  

జ. వర్షపాత్ం, మంచసతో వీటకి ినీళళళ అందసతయయ్.  
11. స్రంధూనద్ ిఎకుడ పుటిీంద్?ి                                               జ. టబి ట్ లోని మలనససరోవర్ం దగగర్ క లైలస పర్వతయలలో 
12. స్రంధూనద్ ిటబి ట్ గుండయ ఏ ద్శి్గా పవిహసిసత ంద్ి?                                                                  జ. వాయవా ద్ిశ్ గా  
13. స్రంధూనద్ ిభార్త్ద్శే్ంలోని ఏ పాింత్ం గుండయ పవిహసిసత ంద్ి?                                జ. “లడఖ్” కేందపిాలిత్ పాింత్ం గుండయ 
14. స్రంధూనద్ ిఏ ఏ ద్శేాల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                                          జ. చెనైయ, భార్త్ద్శే్ం, పాకసిాత న్ 

15. స్రంధూనద్ ిఏ సముదంిలో కలుససత ంద్ి?                                                                       జ. అరేబ్లయల సముదంిలో  
16. స్రంధూనద్కిి భార్త్ ద్శే్ంలో ఉనన పధియనమ నై ఉపనదసలేవి?                              జ. జీలం, చీనయబ్, రావి, బ్లయలస్, సటేి జ్ 

17. ఈ ద్గిున నదసలలో స్రంధూనద్ిక ిఉపనద్ ికానిద్దే్?ి 

సటేిజ్;     తీసాీ ;     రావి;     చీనయబ్                                                                                               జ. తీసాీ  
18. స్రంధూ నద్వ వావసథ భార్త్ ద్ేశ్ంలోని ఏ ఏ పాింతయలలో పవిహసిసత ంద్?ి   

జ. కేందపిాలిత్ పాింతయల ైన లడఖ్, జమూమ అండ్ కాశీమర్, రాష్టాీ ా ల ైన హిమలచల పది్శే్, పంజాబ్ లలో పవిహసిసత ంద్ి. 
(వివర్ణ:- స్రంధూ నద్వ వావసథ అంట ేస్రంధూ నద్వ, ద్యని పధియన ఉపనదసలు అని అర్థం) 

19. కిీంద ఇవవబడని నదసలలో భిననమ నైద్యనిని గురధతంచండి. 
జీలం,        చీనయబ్,         రావి,        బ్లయలస్,       సటేి జ్                                                               జ. బ్లయలస్ 

(బ్లయలస్ నద్ ిభార్త్ద్ేశ్ంలో మలత్మి ేపవిహసిసత ంద్ి. ఈ నద్ ిహిమలచల్ పది్ేశ్ లో పుటిీ  పంజాబ్ లో సటేి జ్ నద్లిో కలుససత ంద్ి. )  
20. కిీంద ఇవవబడని నదసలలో భిననమ నైద్యనిని గురధతంచండి. 

జీలం,        రావి,            సటేి జ్.         చీనయబ్,                                                                                    జ. సటేి జ్ 

(జీలం, చీనయబ్, రావి నదసలు భార్త్ద్ేశ్ం, పాకిసాత న్ లలో పవిహిసాత య్. సటేి జ్ చెనైయ, భార్త్ద్శే్ం, పాకిసాత న్ లలో పవిహసిసత ంద్ి.) 
21. “భగరీ్థి” నద్ి ఎకుడ పుడుత్ుంద్ి?                                                     జ. గంగోతి ిహిమలనీ నదం దగగర్ (ఉత్తరాఖండ్) 
22. “అలకనంద” నద్ ిఎకుడ పుడుత్ుంద్?ి                                           జ. సత్ప్ నయథ్ హిమలనీ నదం దగగర్ (ఉత్తరాఖండ్) 
23. సత్ప్ నయథ్ హిమలనీ నదం ఎకుడ ఉంద్?ి                                                             జ. బదరనీయథ్ క ివాయవా ద్ిశ్లో  
24. “భగరీ్థి”, “అలకనంద” నదసలు ఎకుడ కలుససత నయనయ్?                                          జ. ద్వేపయిలగ వదద (ఉత్రాఖండ్) 

25. ఏ ర ండు నదసల కలయ్క వలి గంగానద్ి ఏర్ుడింద్?ి                                              జ. “భగరీ్థి”, “అలకనంద” నదసలు 
26. ర ండు నదసల కలయ్క వలి ఏర్ుడిన నద్ి ఏద్?ి 

గంగా;      యమునయ;       బహిమపుతయి;         స్రంధూ                                                                         జ. గంగా 
27. కిీంద్ి వానిలో గంగా నద్ ిఉపనద్ి కానిద్ి 

సటలిజ్;        సో న్;       యమున;        గండక్                                                                                జ. సటలి జ్ 

28. గంగానద్ి పర్వతయలనస వద్లిి, మ ైద్యనంలోకి ఎకుడ పవిేశిససత ంద్ి?                                       జ.. హరధద్యవర్ (ఉత్తరాఖండ్) 

(వివర్ణ:- గంగా నద్ి  హరధద్యవర్ వర్కూ పర్వతయల గుండయ పవిహసిసత ంద్ి. హరధద్యవర్ నసంచి మ ైద్యనం గుండయ పవిహసిసత ంద్)ి 
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29. హిమలలయలలోి  పుటిీ  గంగా నద్ిలో కలిస్త ఉపనదసలలో  ముఖామ నైవి ఏవి?          జ.  యమునయ, గోమతి, గగగర్, గండక్, కోస్ర  
30. ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమ లో పుటిీ  యమునయ నద్ిలో కలిస్త ఉపనదసలలో ముఖామ ైనవి ఏవి?         జ. చంబల్, స్రంద్, బతేయవ, కనే్ 

31. ద్వవపకలు ప్ీఠ్భూమ లో పుటిీ  గంగా నద్లిో కలిస్త ఉపనదసలలో  ముఖామ ైనవి ఏవి?                             జ. త్మలస, సో న్ 

32. గంగానద్ి ఏ ఏ ద్శేాల గుండయ పవిహిససత ంద్?ి                                                       జ. భార్త్ద్శే్ం, బంగాి ద్ేశ్ ల గుండయ 
33. గంగానద్ిని బంగాి ద్శే్ లో ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?                                                                               జ. పద్యమ నద్ి  
34. గంగానద్ి ఏ సముదంిలో కలుససత ంద్?ి                                                                                జ. బంగాళాఖలత్ంలో  
35. గంగానద్ి భార్త్ద్ేశ్ంలో ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహిససత ంద్ి?      జ. ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తర్పది్శే్, బీహార్, జార్ఖండ్, పశిుమ బ ంగాల్  
36. బహిమపుత్ ినద్నిి టిబ ట్ లో ఏమంటార్ధ?                                                                                   జ. “సాాంగ్ పో ”  
37. బహిమపుత్ ినద్ ిఎకుడ పుడుత్ుంద్?ి జ. మలనససరోవర్ం దగగర్ క ైలలస పర్వతయలలోని “చమె యుంగ్ డంగ్” హిమలనీనదం దగగర్ 

38. బహిమపుత్ ినద్ ిదక్ణి టబి ట్ గుండయ ఏ వ పైుకు పవిహసిసత ంద్?ి                                                      జ. త్ూర్ధువ ైపుకు   
39. బహిమపుత్ ినద్ ిజలపయిలణయనికి అనసవుగా ఉండ ేవ డల ైున నద్గిా ఎకుడ మలర్ధత్ుంద్ి?                   జ. లోటేసతయసంగ్ దగగర్  
40. బహిమపుత్ ినద్ ిటిబ ట్ గుండయ పవిహించి, భార్త్ద్శే్ంలోని ఏ రాషీ్టంాలోక ిపవిేశిససత ంద్ి?                   జ. అర్ధణయచల పది్శే్ లోక ి 
41. బహిమపుత్ ినద్ ిఅర్ధణయచల పది్ేశ్ లోక ిపవిశేించటేపుుడు ఏ వ ైపుకు మలుపు తీససకుంటుంద్ి?                   జ. న ైర్ధతి వ ైపు 
42. బహిమపుత్ ినద్నిి అర్ధణయచల పది్శే్ లో ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?                   జ. స్రయలంగ్, ద్హిాంగ్ అన ేర ండు ప్తర్ధి తో ప్రలుసాత ర్ధ 
43. అసాసం లోయలోక ిబహిమపుత్ ినద్ ివచిునపుడు ద్యనిలో కలిస్త ఉపనదసలేవి?                                   జ. ద్బింగ్, లోహిత్  
44. బహిమపుత్ ినద్నిి బహిమపుత్ ినద్ ిగా ఎకుడ  ప్రలుసాత ర్ధ?                                                         జ. అసాసం రాషీ్టంాలో  

వివర్ణ: అసాసం లోయలో బహిమపుత్లిో  ద్ిబంగ్, లోహతి్ ఉపనదసలు కలిస్రన త్రావత్ నసండి ద్వనిని బహిమపుత్ ిఅని ప్రలుసాత ర్ధ 
45. బహిమపుత్ ికి గల వివిధ ప్తరేివి? జ. సాంగ్ పో  (టబి ట్ లో), స్రయలంగ్, ద్ిహాంగ్ (అర్ధణయచలపది్శే్ లో) బహిమపుత్ ి(అసాసం లో) 
46. బహిమపుత్ ినద్ ిభార్త్ద్ేశ్ంలోని ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                    జ. అర్ధణయచల్ పది్ేశ్, అసో ం 

47. బహిమపుత్ ి ఏ ఏ ద్ేశాల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                             జ. చెనైయ, భార్త్ద్ేశ్ం, బంగాి ద్శే్ ల గుండయ 
48. బహిమపుత్ ినద్నిి బంగాి ద్శే్ లో ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?                                                                           జ. జమున 

49. బంగాి ద్శే్ లో పద్యమ నద్ి (గంగానద్ి) లో, జమున నద్ ి(బహిమపుత్ ినద్ి) కలిస్రన త్రావత్ ద్యని ప్తరేమటి?            జ. మఘేన 

50. ఈ కిీంద్ివానిలో హిమలలయ నద్ ికానిద్ి. 
గంగా;    స్రంధస;    బహిమపుత్;ి     మహానద్ి                                                                                జ. మహానద్ ి

51. బంగాళాఖలత్ం లో కలిస్త ద్వవపకలు నదసలకు, అరేబ్లయల సముదంి లో కలిస్త చినన నదసలకు మధా “జల విభాజక క్షేతుాం” గా 
ఏవి ఉనయనయ్?                                                                                                      జ. పశిుమ కనసమలు  
(వివర్ణ:- పశిుమ కనసమలకు త్ూర్ధు వ పైున కొనిన నదసలు పుటిీ  బంగాళాఖలత్ం లో కలుసాత య్. పశిుమ కనసమలకు 
పడమర్ వ పైున కొనిన నదసలు పుటిీ  అరేబ్లయల సముదంి లో కలుసాత య్. ఈ ర ండు వ పైులల పుటిీన నదసలనస విభజించదే్ి 
పశిుమ కనసమలు. ఇలల విభజించదే్యనినే జలవిభాజక క్తే్ంి అంటార్ధ.) 

52. నర్మద్య, త్పతి నదసలు కాకుండయ, ద్వవపకలునదసలనీనఏవ పైు నసంచి ఏవ ైపుకి పవిహిసాత య్? జ.పడమర్ నసంచి త్ూర్ధువ ైపుకు  
53. ద్వవపకలునదసలలో ఏవి త్ూర్ధు నసంచి పడమర్ వ పైుకి పవిహిసాత య్?                                  జ. నర్మద్య, త్పతి నదసలు 
54. ద్వవపకలు నదసలలో ఏవి గంగా నద్వ వావసథకు చెందసతయయ్?                         జ. చంబల్, స్రంద్, బతేయవ, కనే్, సో న్ నదసలు 
55. ద్వవపకలు నదసలలో  ప్ దద  నద్ ిఏద్?ి                                                                                          జ.  గోద్యవరధ 
56. కిీంద్విాటిని పరధశీలించండి. 

ఎ) ద్వవపకలు నదసల పవిాహమలర్గం మలర్ధత్ూ ఉంటుంద్ి.          బ్ల) ద్వవపకలు నదసలలో వకీత్లు (meanders) ఉండవు.  
స్ర) ద్వవపకలు నదసలలో సంవత్సర్మంతయ నీళళళ ఉండవు. 
ప్ ై వాటిలో ఏద్ ిసరధయ్ నైద్ి ? 

ఎ) బ్ల, స్ర లు మలత్మిే   బ్ల) ఎ, స్ర లు మలత్మి ే   స్ర) స్ర మలత్మిే     డి) అనీన సర నైవే 
జ. బ్ల, స్ర లు మలత్మి ే(వివర్ణ:- ద్వవపకలు నదసల పవిాహమలర్గం మలరాడు) 

57. గోద్యవరధ నద్ ిఎకుడ జనిమంచింద్ి?                                  జ. మహారాషీ్ట ాలోని నయస్రక్ వదద గల త్యింబకం ప్ీఠ్భూమ వదద  
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58. గోద్యవరధ నద్ ిఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                  జ. మహారాషీ్ట,ా ఛతీతస్ గఢ్, తలెంగాణయ, ఆంధపిది్శే్ 

59. త్ూర్ధుకి పవిహించే ద్వవపకలు నదసలలో ర ండవ ప్ దద  నద్ి ఏద్ి?                                                         జ. కృష్టాా  నద్ి 
60. కృష్టాా  నద్ి ఎకుడ పుడుత్ుంద్?ి                                                                జ. మహారాషీ్ట ాలోని మహాబలేశ్వర్ం వదద   
61. కృష్టాా  నద్ి ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                       జ. మహారాషీ్ట,ా కరానటక, తెలంగాణయ, ఆంధపిది్శే్ 

62. మహానద్ి ఎకుడ పుడుత్ుంద్?ి                                                                        జ. ఛతీతస్ గఢ్ లోని స్రహావా దగగర్ 

63. మహానద్ి ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహిససత ంద్?ి                                                          జ. ఛతీతస్ గఢ్, ఒరధసాస (ఒడిశా) 
64. నర్మద్య నద్ి ఎకుడ పుడుత్ుంద్ి?                                                              జ. మధాపది్ేశ్ లోని అమర్ కంటక్ వదద  
65. నర్మద నద్ి ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                                 జ. మధాపది్ేశ్,  మహారాషీ్ట,ా గుజరాత్  
66. త్పతీ నద్ి ఎకుడ పుడుత్ుంద్?ి                                                                  జ.  మధాపది్శే్ లోని  ములలత య్ వదద  
67. త్పతీ నద్ి ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                                  జ. మధాపది్శే్,  మహారాషీ్ట,ా గుజరాత్ 

68. దక్ణి భార్త్ నదసలు త్ూర్ధువ ైపు పవిహించసటకు కార్ణం 

బంగాళాఖలత్ం త్ూర్ధున ఉండటం;                                       అవి త్ూర్ధు కనసమలలో ఉండటం 

దకున్ ప్ీఠ్భూమ త్ూర్ధువ ైపుకు వాలి ఉండటం;                      అవి జీవనదసలు కాకపో వడం 

జ. దకున్ ప్ీఠ్భూమ త్ూర్ధువ ైపుకు వాలి ఉండటం; 
69. వాటర్ ష్ డ్ అంట ేఏమటి? 

జ. ఒక పాింత్ం లో పడిన వర్షపు నీర్ంతయ వివిధ మలరాగ ల ద్యవరా ఉద్యహర్ణకు చినన చినన వాగుల ద్యవరా  ఒక నద్ి లోక ివచిు 
చేర్ధత్ుంద్ి. ఒక నద్లిోకి ఎకుడెకుడి నసంచెతై ేనీర్ధ వచిు చరే్ధత్ుంద్ో , ఆ పాింత్మంత్టినీ కలిప్ర వాటర్ ష్ డ్ అంటార్ధ.  
సాధయర్ణంగా చినన నదసల యొకు పరీవాహక పాింతయనిన వాటర్ ష్ డ్ అంటార్ధ.  

70. అంత్ర్గత్ పవిాహాలు = _________ + ఉపరధత్ల పవిాహం + భూగర్భ పవిాహం.                                      జ. అవపాత్ం 

71. బాహా పవిాహాలు = భాష్ీుభవనం + _______+ ఉపరధత్ల పవిాహాలు + భూగర్భ పవిాహాలు.                   జ. భాష్టో ుతేసకం 

72. నీటి వినియోగం లో ససస్రథర్త్ అంటే ఏమటి?  
     జ. భవిష్టాత్ త్రాలకు కూడయ భూగర్భజలలలు అందసబాటులో ఉండగలిగటేటుి , పసిసత త్ం నీటిని వాడుకోవడం 

73. త్ుంగభద ినద్ి ఏ నద్కిి ఉపనద్ి?                                                                                           జ. కృష్టాా  నద్ిక ి  
74. త్ుంగభద ినద్ి ఎకుడ పుడుత్ుంద్ి?                                                     జ. కరాా టక రాషీ్టంా లోని పశిుమ కనసమలలో  

(వివర్ణ:-త్ుంగ నద్ి,  భద ినద్ి అన ేర ండు నదసలు కరానటక రాషీ్టంా లోని పశిుమ కనసమలలో పుటాీ య్. ఈ ర ండు నదసలు 
కరానటక రాషీ్టంా లోని కూడిి  (Koodli) అనే  పది్ేశ్ం వదద  కలుసాత య్. అకుడి నసంచి ద్వనిని త్ుంగభద ినద్ి అని ప్రలుసాత ర్ధ)  

75. త్ుంగభద ినద్ి ఏ ఏ రాష్టాీ ా ల గుండయ పవిహసిసత ంద్?ి                                                జ. కరాా టక, తలెంగాణయ, ఆంధపిది్శే్  
76. త్ుంగభద ినద్ి కృష్టాా నద్లిో కలిస్త చోటు ఏద్ి?                          జ. ఆంధపిది్ేశ్ లోని కర్ూనలు జిలలలోని సంగమశే్వర్ం వదద   
77. త్ుంగభద ినద్ి యొకు మొత్తం పరీవాహక పాింత్ం ఎంత్?                                          జ. 71,417 చదర్పు కిలోమీటర్ధి   
78. త్ుంగభద ినద్ి యొకు మొత్తం పరీవాహక పాింత్ం లో ఎంత్ కరాా టక లో ఉంద్ి?                 జ. 57,671 చదర్పు కలిోమీటర్ధి   
79. 50 సంవత్సరాల కిీత్ం త్ుంగభద ిఆనకటీ సామర్ుయం ఎంత్?  జ. 376.6 కోటి ఘనపు మీటర్ధి  (3,766 మలియన్ కూాబ్లక్ మీ.) 
80. ఇపుుడు త్ుంగభద ిఆనకటీ సామర్ుయం ఎంత్ మరే్ త్గధగపో య్ంద్ి?  జ.  84.9 కోటి ఘనపు మీటర్ధి  (849 మలియన్ కూా. మీ.) 
81. పసిసత త్ం త్ుంగభద ిఆనకటీ సామర్ుయం ఎంత్?                      జ. 291.7 కోటి ఘనపు మీటర్ధి  (2917 మలియన్ కూా. మీ.) 
82. త్ుంగభద ిఆనకటీ త్న నీట ినిలవ సామరాు యనిన కోలోువటానికి గల కార్ణం 

సరధపడినంత్ వర్షపాత్ం లేకపో వడం;           రధజరావయర్ నిర్వహణ సకీమంగా ఉండటం 

పూడకి చేర్డం;                                   ప్ వైేవీ కాదస.                                                          జ. పూడకి చరే్డం 

83. మొదట ిజత్ లోని అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
కుద్ేమిుఖ్ :   ఇనసప గనసలు     : :  శాండూర్     :   ?                                                       జ. మలంగనీసస గనసలు 

84. త్ుంగభద ినద్వ పరీవాహక పాింత్ంలో ఎనిన పారధశాీ మక సంసులు ఉనయనయ్?      జ. 27భారీ, 2543 చినన పారధశాీ మక సంసులు  
85. ఎపుటి నసంచి పరధశ్ీమలు శుద్ిు  చేస్రన జలలలనస మలత్మిే నద్లిోక ివదలలలి అనే చటాీ లనస పభిుత్వం చసే్రంద్?ి 
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జ. 1984 లో నద్ిలోకి వద్లిిన బ లిపు మడిా  వలి ప్ దద  ఎత్ుత న చపేలు చనిపో వటంతో పజిలు ఆంద్ోళన చేస్రనపుటనిసండి 
86. “రాలేగావ్ స్రద్ిద ” అనే గాీ మం ఎకుడ ఉంద్ి?                                              జ. మహారాషీ్ట ాలోని అహమమద్ నగర్ జిలలి లో  
87.  “అనయన హజారే” అనే వాకిత ఏ గాీ మలనికి సర్ుంచ్ గా ఉండవేార్ధ?                                      జ. “రాలేగావ్ స్రద్ిద ” గాీ మలనిక ి

88.  “రాలేగావ్ స్రద్ిద ” గాీ మ అభివృద్ిదక ికార్ణమ నై నయలుగు నిష్తధయలు ఏవి? 

జ. చెటినస నర్కడం నిష్తధం  (కుర్హద్ బంద్ి ); పశువులనస స్తవచుగా మయేడయనిక ివదలడం నిష్తధం (చరాయ్ బంద్ి); 
మత్ుత పానీయలల నిష్తధం (నస్ బంద్ి); అధకి సంతయనం నిష్తధం (నష్టా బంద్ి) 

89. మహారాషీ్టలాోని ఆదర్శ గాీ మ యోజన లోని నయలుగు నిష్తద్యలలో “నష్టా బంద్ి” అనదే్ ి

అధకి సంతయనం నిష్తధం;                  మత్ుత పానీయలల నిష్తధం     
చెటినస నర్కడం నిష్తధం                   పశువులనస స్తవచుగా మయేడయనికి వదలడం నిష్తధం 

జ. అధకి సంతయనం నిష్తధం  
90. నస్ బంద్ి అనగా 

అధకి సంతయనం నిష్తధం;                  పశువులనస స్తవచుగా మయేడయనికి వదలడం నిష్తధం 

మత్ుత పానీయలల నిష్తధం                  చెటినస నర్కడం నిష్తధం                    
జ. మత్ుత పానీయలల నిష్తధం     

91. “ఆదర్శ గాీ మ పథకం” ఏ రాషీ్టంాలో పవిశే్ప్ టీబడింద్ి?                                                                  జ. మహారాషీ్ట ాలో 
92. “ఆదర్శ గాీ మ పథకం” కి ప్తిర్ణ కలిగధంచిన అంశ్మేద్?ి          

 జ. “రాలేగావ్ స్రద్ిద ” లో నయలుగు నిష్తధయలనస విజయవంత్ంగా అమలు చయేడం వలన జరధగధన అభివృద్ిద  
93. “హివారే బజార్” అనే గాీ మం ఎకుడ ఉంద్ి?                                              జ. మహారాషీ్ట ాలోని అహమమద్ నగర్ జిలలి లో  
94. మహారాషీ్ట ాపభిుత్వం ఆదర్శ గాీ మ పథకం కింద ఏ గాీ మలనిన ఎంప్రక చసే్రంద్ి?                          జ. హివారే బజార్ గాీ మలనిన 

95. మహారాషీ్ట ాపభిుత్వం అమలుచసే్రన ఆదర్శ గాీ మ పథకం ఉద్ేదశ్ం ఏమటి?                      జ. గాీ మ పరవీాహక, సమగాీ భివృద్ిు  
96. మహారాషీ్ట,ా గోవాల లో విసతరధంచి ఉనన తీర్పాింతయనిన ఏమంటార్ధ?                                             జ. కొంకణ తీర్ పాింత్ం 

97. పశిుమ కనసమలకు గల మర్క ప్తరేమట?ి                                                                       జ. సహాాద్ి ిపర్వత్ శరీణ ి  
98. అహమమద్ నగర్ జిలలి  ఏ పర్వత్ శరీణకిి వర్షచయుయల పాింత్ం లో ఉంద్ి?                                      జ. సహాాద్ి ిపర్వత్ శరీణకిి  
99. అహమమద్ నగర్ జిలలి  కర్ధవు ప్ీడతి్ పాింత్ం గా ఉండడయనిక ికార్ణం ఏమట?ి                   జ. వర్షపాత్ం త్కుువగా ఉండడం 

100. అహమమద్ నగర్ జిలలి  లో సాంవత్సరధక వర్షపాత్ం ఎంత్?                                                         జ. 400 మ.మీ. 
101. కొండవాలులోి  నలేకోత్కు గురధకాకుండయ ఉండడం కోసం హవిారేబజార్ లో ఏమ చేసార్ధ?  

జ. వర్స సమత్ల కందకాలు త్వావర్ధ 
102. CCTs ని విసతరధంచండి.                                       జ. Continuous Contour Trenches (వర్స సమత్ల కందకాలు) 
103. హివారేబజార్ లో చసే్రన కార్ాకీమలలకు సంబంధించి సరధకానిద్ి ఏద్ి? 

సాగునీటిక ిబో ర్ధబావులు త్వవటం నిష్తధించయర్ధ;                       మంచినీళళకోసం బో ర్ధబావులు త్వవటం నిష్తధించయర్ధ  
చెర్కు, అర్ట ివంటి పంటలనస సాగు చయేటం నిష్తధించయర్ధ;          బయటివాళికు భూమ అమమటం నిష్తద్ించయర్ధ.  
జ. మంచినీళళకోసం బో ర్ధబావులు త్వవటం నిష్తధించయర్ధ  (సరధయ్ ైనద్ి:- మంచినీళళకోసం బో ర్ధబావులు త్వువకోవచసు) 

104. నీటిని అధికంగా తీససకొన ేపంటలు ఏవి? 

మొకుజొనన;    సజా;     చరె్కు;     జొనన;   అర్టి                                                                    జ. చరె్కు, అర్ట ి

105. హివారేబజార్ లో “ఆదర్శ గాీ మ పథకం” అమలు చేయడం వలన కలగని ఫలిత్మదే్ి? 

వేసవిలో నీళళళ అంద్ే భూమ 7 హకెాీ రి్ నసంచి 72 హెకాీ రి్కు ప్ రధగధంద్ి;        గత్ంలో కంట ేపంటల వ వైిధాత్ త్గధగంద్ి. 
రోజుక ిపాల ఉత్ుతిత  140 లీటరి్ నసంచి 3,000 లీటరి్కు ప్ రధగధంద్ి;              ఉతయుదకత్ (పంట ద్గిుబడి) ప్ రధగధంద్ి.  
జ. గత్ంలో కంటే పంటల వ వైిధాత్ త్గధగంద్ి.  (సరధయనద్ి:- గత్ంలో కంటే పంటల వ వైిధాత్ ప్ రధగధంద్ి) 

106. హివారేబజార్ లో “సజా” పంటనస ఏ పంటకాలపు పంటగా పండిససత నయనర్ధ?                                              జ. ఖరీఫ్ 

107. హివారేబజార్ లో “జొనన” పంటనస ఏ పంటకాలపు పంటగా పండసిసత నయనర్ధ?                                              జ. ర్బీ 

www.bestsocialteacher.com

www.best socialteacher.com



108. హివారేబజార్ లో “కూర్గాయలనస” పంటనస ఏ పంటకాలపు పంటగా పండసిసత నయనర్ధ?                             జ. జయలద్ 

109. పసిసత త్ం పజిలకు ఏద్ి పధియనమ ైన నీట ివనర్ధగా ఉంద్ి?                                                        జ. భూగర్భ జలం 

110. భూగర్భ జలలలకు సంబంధించిన చటాీ లలో ఉనన లోపం ఏమటి?  
జ. భూమ హకుుకట, భూగర్భ జలలలప్ ై హకుుకట సంబంధం కలపటం. 

111. భవిష్టాత్  త్రాలకు నీర్ధ అంద్ంిచయలనయన, పజిలందరధకట నీర్ధ అందసబాటులో ఉండయలనయన ఏమ చయేలలి? 

జ. నీటిని పజిలందరధకట చెంద్ని ఉమమడ ివనర్ధగా పరధగణించయలి. భూమ మీద హకుుకి, భూగర్భ జలలల మీద హకుుకి సంబంధం 
లేకుండయ చయేలలి. 

112. భవిష్టాత్  త్రాలకు నీటనిి అంద్ించయలిసన దృష్టాీ య  
జలవనర్ధలనస ప్ ైరవటేు ఆస్రత గా పరధగణించయలి;                 లోతెైన బో ర్ధబావులనస త్వివవల నస; 
నీటిని అధికంగా తీససకునే పంటలు వయేలలి.                 జలవనర్ధలనస ఉమమడవినర్ధగా పరధగణించయలి. 
జ.  జలవనర్ధలనస ఉమమడవినర్ధగా పరధగణించయలి. 

113. ప్ ర్ధమటిీ  అన ేగాీ మ పంచయయ్తీ ఏ రాషీ్టంా లో ఉంద్?ి                                                                   జ. కరే్ళ లో 
114. కోకా కోలల కంప్ నీకి భూగర్భజలలలనస వాడుకోవటానికి మొదటలి  ఎవర్ధ ల ైస్ నసస ఇచయుర్ధ? 

జ. “ప్ ర్ధమటిీ  గాీ మ పంచయయ్తీ”  
115. ప్ ర్ధమటిీ  గాీ మ పంచయయ్తీ లో నీర్ధ కలుష్రత్మ ైపో వడయనిక ికార్ణమమేట?ి    జ. కోకా కోలల కంప్ నీ చపేటిీన పనసల వలన 

116. ప్ ర్ధమటిీ  గాీ మ పంచయయ్తీ లోని  నీర్ధ తయగటానిక ిఅనసవ ైనవి కాదని ఎవర్ధ నిరా్య్ంచయర్ధ?    జ. పాిథమక ఆరోగా కేందంి 

117. ప్ ర్ధమటిీ  గాీ మ పంచయయ్తీ త్నస కోకా కోలల కంప్ నీకి ఇచిున ల ైస్ నససనస ఎపుుడు ర్దసద  చసే్రంద్?ి             జ. 2003 లో  
118. కోకా కోలల కంప్ నీ ఏ కోర్ధీ లో కసేస వసే్రంద్?ి                                                                     జ. కరే్ళ హెై కోర్ధీ లో 
119. 2014 నయటిక ికోకా కోలల కంప్ నీ కసేస యొకు స్రథతి ఏమటి?                                   జ. ససప్ీిం కోర్ధీ  విచయర్ణ లో ఉంద్ి 
120. “పజిా ఆస్రత ” లేద్య “పజిా వనర్ధ” గా వటేిని పరధగణించయలి?                 జ. రోడుి , నదసలు, ఉద్యానవనయలు, అంత్ర్ూభజాలం 

121. కిీంద్విానిలో జలసంర్క్షణకు తోడుడ ేచర్ా 
అనసమతిలేనిద్ే సాగునీటి కోసం బో ర్ధవావులు త్వివరాదస;        నీర్ధ అధికంగా అవసర్మయ్యా పంటలు పండించరాదస; 
తయిగు, సాగు నీటిని పొ దసపుగా వాడయలి;                               ప్ ై వనీన 

జ. ప్ ై వనీన 

6. పుజలు 
1. జనగణన అంటే ఏమట?ి 

జ. జనయభా అంత్టకిి సంబంధంిచిన సమలచయరానిన పధ్ుతి పకిార్ం స్తకరధంచి, నమోదస చయేటానేన జనగణన అంటార్ధ. 
2. భార్త్ద్ేశ్ంలో జనగణన నస ఎనిన సంవత్సరాలకు ఒకసారధ చపేడతయర్ధ?                                      జ. 10 సంవత్సరాలకు  
3. భార్త్ద్ేశ్ంలో జనగణన నస నిర్వహించ ేసంసథ  ఏద్ి?                                                          జ. స్ నసస్ ఆఫ్ ఇండియల 
4. స్ నసస్ ఆఫ్ ఇండయిల అనేద్ ి

రాషీ్ట ాపభిుత్వ సంసు ;      అంత్రాా తీయ సంసథ ;      కేంద ిపభిుత్వ సంసథ ;      బహుళజాతి సంసథ            జ. కేంద ిపభిుత్వ సంసథ  
5. భార్త్ద్ేశ్ంలో మొదటి జనగణన ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                                       జ. 1872 లో 
6. భార్త్ద్ేశ్ంలో మొదటి సంపూరా్ జనగణన ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                             జ. 1881 లో 
7. చివరధసారధగా స్ నసస్ (జనగణన) ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                       జ. 2011 లో 
8. రాబో య్య స్ నసస్ (జనగణన) ఎపుుడు జర్ధగుతయద్?ి                                                                       జ. 2021 లో 
9. 2011 స్ నసస్ (జనగణన) పకిార్ం భార్త్ ద్ేశ్ జనయభా ఎంత్?                      జ. 121, 05, 69, 573   (1210, 569, 573)  
10. 2011 స్ నసస్ (జనగణన) పకిార్ం పుర్ధష్టులు ఎంత్మంద్ి?                            జ. 62, 31, 21, 843   (623, 121, 843)  
11. 2011 స్ నసస్ (జనగణన) పకిార్ం స్ీత ర జనయభా ఎంత్?                                    జ. 58, 74, 47, 730 (587, 447, 730)  
12. జనయభా కు సంబంధించి ఏద్ ిఅత్ాంత్ మౌలికమ నై లక్షణం?                           జ. జనయభాలో ఉనన వివిధ వయసససల వార్ధ 
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13. జనయభా సామలజిక ఆరధుక నిరామణయనిన పధియనంగా ఏవి నిరా్య్సాత య్?  
జ. ప్రలిలు, పనిచేస్త వయససస, వృదసు లు అనే వరీగకర్ణలలో ఉనన పజిల సంఖా, శాత్ం  

14. జనగణన జనయభానస వయససస పాితిపద్ికగా ఎనిన వరాగ లుగా విభజించింద్ి? అవి ఏవి?  
జ. మూడు వరాగ లుగా విభజించింద్ి. అవి 1. ప్రలిలు  2. పనిచేస్త వయససస  3. వృదసు లు 

15. ఎనిన సంవత్సరాలలోపు వారధని “ప్రలిలు” గా జనగణన వరీగకరధంచింద్?ి                                    జ. 15  సంవత్సరాలలోపు 
16. జనగణన వరీగకర్ణ పకిార్ం “పని చసే్త వయససస” లో ఏ వయససస వార్ధ ఉంటార్ధ?                 జ. 15-59 సంవత్సరాల వార్ధ 
17. ఎనిన సంవత్సరాలు ద్యటిన వారధని “వృదసు లు” గా జనగణన వరీగకరధంచింద్?ి                   జ. 59  సంవత్సరాలు ద్యటిని వారధని 

18. సొ ంత్ ఆద్యయం కలిగధ ఉండని వర్గం ఏద్?ి                                        జ. ప్రలిలు 
19. కుటుంబ సంర్క్షణ అవసర్మ నై వర్గం ఏద్?ి                                                                                     జ. ప్రలిలు 
20. గౌర్వ పదిమ నై ఆద్యయం, ఉద్ో ాగ భదతి్ కోర్ధకున ేవర్గం ఏద్ి?                                        జ. “పని చసే్త వయససస” వర్గం 

21. పునర్ధత్ుతిత  వయససస లో ఉనన వర్గం ఏద్ి?                                                             జ. “పని చేస్త వయససస” వర్గం 

22. ప్రలిలు, వృదసు లు చయలల సందరాభలలో ఏ వర్గం వారధప్ ై ఆధయర్పడతయర్ధ?                      జ. “పని చసే్త వయససస” వర్గం వారధప్  ై
23. వ ైదా ఖర్ధులు చయలల ఎకుువగా ఉండే అవకాశ్ం ఉనన వర్గం ఏద్ి?                                                        జ. వృదసు లు’ 
24. “ప్రలిలు” క ిపభిుత్వం అమలు చేససత నన పథకాలేవి?                        జ. మధయాహన బో జన పథకం, అంగన్ వాడ ీకార్ాకీమం 

25. జనయభా లో పతిి వ య్ామంద్ి పుర్ధష్టులకు ఎంత్మంద్ ిస్ీత రలు ఉనయనరో తెలియచసే్త ద్యనిన ఏమంటార్ధ?          జ. లింగ నిష్టుతిత  
26. ఒక సమలజంలో, ఒక నిరధదషీ్ట కాలంలో స్ీత ర, పుర్ధష్టుల మధా సమలనత్వం ఎంత్ ఉంద్ో  తలెుససకోవటానిక ిఉపయోగపడ ే

ముఖామ ైన సామలజిక సూచిక ఏద్?ి                                                                                      జ. లింగ నిష్టుతిత   
27. “లింగ నిష్టుతిత ” లేద్య “స్ీత ర, పుర్ధష్ట నిష్టుతిత ” ద్ేనిని తెలియజేససత ంద్ి?                

జ. ఒక సమలజంలో “స్ీత ర, పుర్ధష్టుల మధా గల సమలనత్వ సాు య్ని” లేద్య “స్ీత రల పటి ఉనన వివక్షత్నస” తలెియచసేసత ంద్ి. 
28. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎపుుడూ పుర్ధష్టుల కంటే స్ీత రల సంఖా _____  ఉంద్ి.                                                 జ. త్కుువగానే 
29. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎపుుడూ స్ీతల కంటే పుర్ధష్టుల సంఖా _____  ఉంద్ి.                                                 జ. ఎకుువగాన ే

30. బాలికలు ఏ విష్టయలలోి  వివక్షత్ గురధ అవుత్ునయనర్ధ?                               జ. పో ష్టకాహార్ం, శిశు సంర్క్షణ, విదా,  వ ైదాం 

31. ఒక ేపరధస్రథత్ులు ఉంటే మగప్రలిల కంటే ఆడప్రలిలు ఎకుువ మనగలుగుతయర్ని ఏ విధంగా తెలిస్రంద్ి? జ.వ ైదా పరధశోధనల ద్యవరా  
32. భార్త్ద్ేశ్ంలో పతిి 100 మంద్ ిమగప్రలిలకు ఎంత్మంద్ి ఆడప్రలిలు పుడుత్ునయనర్ధ?                              జ. 103 మంద్ి 
33. 0-5 వయసససలో మగ ప్రలిలు కంట ేఆడప్రలిలు ఎకువగా చనిపో వడయనికి కార్ణం ఏమటి? 

జ. పో ష్టణ, సంర్క్షణ లలో ఆడప్రలిలు వివక్షత్కు గురధఅవుత్ునయనర్ధ కాబటిీ  
34. అమ రధకా లో లింగ నిష్టుతిత  ఎంత్?                                                                                       జ. 1000 : 1050 

(గమనిక: లింగ నిష్టుతిత  లో ఎపుుడూ మొదటి సంఖా పుర్ధష్టులనస, త్ర్ధవాతి సంఖా స్ీత రలనస సూచిససత ంద్ి) 
కిీంద్ి రాష్టాీ ా ల లింగ నిష్టుత్ుత లనస పరధశీలించండి.  
హరాానయ – 1000 : 879;      పంజాబ్ - 1000 : 895;    ఆంధపిది్శే్ - 1000 : 993;    కేర్ళ - 1000 : 1034 

35. లింగ నిష్టుతిత  మ ర్ధగాగ  ఉనన రాషీ్టమాదే్ి?                                                                                            జ. కేర్ళ 

36. లింగ వివక్షత్ త్కుువగా ఉనన రాషీ్టమాదే్ి?                         జ. కరే్ళ 

37. లింగ నిష్టుతిత  త్కుువగా ఉనన రాషీ్టమాదే్ి?                                                                                     జ. హరాానయ 
38. ఏ రాషీ్టంాలో స్ీత రల కు సమలనత్వం, సమలన అవకాశాలు కలిససత నయనర్ధ?                                                         జ. కేర్ళ 

39. ఆంద ిపది్ేశ్ లో పతిి వ య్ా మంద్ి పుర్ధష్టులకు ఎంత్మంద్ ిస్ీత రలు ఉనయనర్ధ?                                        జ. 933 మంద్ి 
40. ఏ రాషీ్టంాలో స్ీత రల పటి వివక్షత్ ఎకుువగా ఉంద్?ి                                                                              జ. హరాానయ 
41. లింగ నిష్టుతిత  అసమలనంగా ఉండడయనిక ికార్ణం ఏమటి?                                     జ. స్ీత రల పటి వివక్షత్తో వావహరధంచడం 

42. లింగ నిష్టుతిత  మ ర్ధగాగ  ఉండడయనికి కార్ణం ఏమట?ి                      జ. స్ీత రల కు సమలనత్వం, సమలన అవకాశాలు కలిుంచడం 

43. లింగ వివక్షత్ కు ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి.                                  జ. ఆడప్రలి కంట ేమగ ప్రలివాడు పుటాీ లని కోర్ధకోవడం 

44. లింగ వివక్షత్ అనగా ......... 
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స్ీత రలు మరధయు పుర్ధష్టులు;       స్ీత రలు మలత్మిే;        పుర్ధష్టులు మలత్మిే;       స్ీత రలనస అసమలనంగా చూడడం 

జ. స్ీత రలనస అసమలనంగా చూడడం 

45. ఆడప్రలిల పటి “నిశ్శబద  హింస” అంట ేఏమటి?  
జ. మగప్రలిలకు ఇచేు సంర్క్షణ, శ్దీుల తో పో లిస్తత  ఆడప్రలిల ఆరోగాం, జబుబల గురధంచి పటిీంచసకోకపో వడం 

46. ఆడ శిశువుల భూిణ హత్ా అంటే ఏమటి?                                        జ. గర్బంలో ఉనన ఆడ శిశువునస హత్ా చయేడం 

47. మహిళల పటి వివక్షత్నస త్గధగంచటానిక ిఉపయోగపడ ేబలమ నై శ్కిత ఏద్?ి                                      జ. మహిళల చదసవు 
48. ఎవరధని అక్షరాససాలుగా పరధగణిసాత ర్ధ?   జ. 7 ఏళళళ ప్ నై ఉండి ఏ భాష్టలోన నైయ అర్థవంత్ంగా చదవడం, రాయడం వచిున వారధని 

49. అక్షరాసాత్ శాత్ం అంచనయకు ప్రలిలకు నిరాు రధంచిన వయససస ఎంత్?                                              జ. 7 సంవత్సరాలు 
50. ఒక ద్శే్ం యొకు అక్షరాసాత్నస ల కిుంచడయనికి ఈ వయససులు పరధగణనలోకి తీససకోబడర్ధ. 

7 సం.లు - ఆ ప్ నై;   9 సం.లు - ఆ ప్ నై;     0-6 సం.లు;    14 సం.లు - ఆ ప్ ైన;                                జ. 0-6 సం.లు 
51. సామజిక, ఆరధుక పగితిక ికటలకమ ైనద్ి ఏద్ి?                                                                                 జ. అక్షరాసాత్ 

52. 1947 లో అక్షరాసాతయ శ్త్ం ఎంత్?                                                                                                జ. 12% 

53. 2001 లో అక్షరాసాతయ శ్త్ం ఎంత్?                                                                                           జ. 64.84% 

54. 2011 లో అక్షరాసాతయ శ్త్ం ఎంత్?                                                                                            జ. 74.04% 

55. 2011 లో పుర్ధష్టుల అక్షరాసాతయ శ్త్ం ఎంత్?                                                                               జ. 82.14% 

56. 2011 లో స్ీత రల అక్షరాసాతయ శ్త్ం ఎంత్?                                                                                      జ. 65.46% 

57. శాీ మక జనయభా అని  ఏ వయససస సమూహానిన అంటార్ధ?                                          జ. 15 నసండి 59 సంవత్సరాలు 
58. శాీ మక జనయభా నస భార్త్ జనయభా గణన ఎనిన భాగాలుగా వరీగకరధంచింద్?ి                                    జ. నయలుగు భాగాలుగా 

              జనగణన-2011 పకిార్ం వివిధ పనసలు చేస్తవారధ వివరాలు 
పనిచేస్తవార్ధ పనిచేస్త వారధ శాత్ం 

ర ైత్ులు 25 

వావసాయకూలీలు 30 

గృహ సంబంధ పరధశ్మీలలో పనిచసే్త కారధమకులు 04 

ఇత్ర్ పనసలు చసే్తవార్ధ 41 
 

59. వావసాయ ర్ంగం లో పనిచసేసననవారధ శాత్ం ఎంత్?                                                                           జ. 55% 

60. జనగణన ఇచిున నిర్వచనం పకిార్ం ర తై్ులు అంట ేఎవర్ధ?  
జ. సొ ంత్ భూమని లేద్య కౌలుకు తీససకునన భూమని సాగుచేససత నన వార్ధ 

61. వావసాయ కూలీలు అంటే ఎవర్ధ?                                       జ. ఇత్ర్ధల వావసాయ భూములలో కూలిక ిపనిచసే్త వార్ధ 
62. గృహ సంబంధ మరధయు చినన చినన పరధశ్ీమలలో పనిచసే్త వారధ శాత్ం ఎంత్?                                               జ. 4 % 

(వివర్ణ:- గృహ సంబంధ పరధశ్ీమలలోనస, ర ైసస మలిలలోనస, బీడలీు చసటేీవారధగానస, కుండలు త్యలర్ధచయేడం, బుటీలు, 
బటీలు అలిడం, పాదర్క్షలు త్యలర్ధచయేడం, అగధగపులిలు, బొ మమల త్యలరీ మొదల ైన చిననచినన పరధశ్ీమలలో పనిచసే్తవార్ధ 
4 శాత్ంగా ఉనయనర్ధ) 

63. ఇత్ర్ పనసలు చసే్తవార్ధ కింద ఎవర్ధ వసాత ర్ధ?     జ. ఫాాకీరలీు, వాాపార్ వాణిజా సంసథలు, రోజు కూలీలు, ఇత్ర్ వృత్ుత ల వార్ధ 
64. జనయభా అంశాలు మలర్ధత్ూ ఉండడయనికి కార్ణమ నై మూడు పకిిీయలేవి?             జ. 1. జననయలు 2. మర్ణయలు 3. వలసలు 
65. జనయభా లో మలర్ధు అంట ేఏమట?ి  

జ. ఒక ద్శే్ంలో లేద్య పాింత్ంలో ఒక నిరధదషీ్ట కాలంలో ఉద్యహర్ణకు పద్ి సంవత్సరాలలో పజిల సంఖాలో మలర్ధుని జనయభాలో 
మలర్ధు అంటార్ధ. 

66. జనయభా మలర్ధు (అంక లలో) = (త్ర్ధవాతి కాలం నయటి జనయభా) – (?)                            జ. ముందస కాలం నయటి జనయభా  
67. భార్త్ ద్శే్ంలో ఏ సంవత్సర్ం నసంచి జనయభా నిర్ంత్ర్ం ప్ ర్ధగుతోంద్?ి                                               జ. 1931 నసండి 
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68. జనయబా ప్ ర్గడయనికి కార్ణమమేట?ి                                                  జ. మర్ణయల కంటే జననయలు ఎకుువగా ఉండడం 

69. ఒక పాింత్ంలో జనయభాలో మలర్ధు = (జననయల సంఖా+పాింత్ంలోక ివలస వచిున వాళళ సంఖా)  – ( ________ + పాింత్ం 
నసంచి బయటకు వలస వ ళిళన వాళళ సంఖా)                                                                       జ. మర్ణయల సంఖా  

70. జననయల రేటు అంట ేఏమటి??  
జ. ఒక సంవత్సర్ంలో వ య్ా మంద్ి జనయభాకి ఎంత్ మంద్ి సజీవ ప్రలిలు పుటాీ రో ద్యనిని జననయల రేటు అంటార్ధ. 

71. మర్ణయల రటేు అంటే ఏమట?ి                                  జ. ఒక సంవత్సర్ంలో పతిి వ య్ా మంద్ికి చనిపోయ్న వాళళ సంఖా 
72. 1992 లో భార్త్ ద్శే్ంలో జననయల రటేు ఎంత్?                                                                                     జ. 29 

(వివర్ణ:- 1992 లో ద్ేశ్ంలో పతిి వ య్ా మంద్ి జనయభాకి 29 జననయలు ఉనయనయని అర్థం) 

73. 1992 లో భార్త్ ద్శే్ంలో మర్ణయల రటేు ఎంత్?                                                                                    జ. 10 

(వివర్ణ:- 1992 సంవత్సరానికి అపుట ిజనయభాలో పతిి వ య్ా మంద్కిి 10 మంద్ ిచనిపోయలర్ని అర్థం) 
74. 1992 సంవత్సర్ంలో పతిి వ య్ామంద్ిక ిఎంత్ మంద్ి అదనంగా చరేార్ధ?                                               జ. 19 మంద్ి 

(వివర్ణ:-జననయల రటేు – మర్ణయల రటేు అంటే 29 – 10 = 19) 
75. 1992 లో జనయభా ఎంత్ శాత్ం ప్ రధగధంద్?ి                                                                                        జ.. 1.9% 

(వివర్ణ:- 1000 మంద్కిి 19 మంద్ి ప్ రధగధతే 100 మంద్ిక ి1.9 ప్ రధగధనటుీ ) 
76. మర్ణయల శాత్ం త్గగడయనికి కార్ణం కానిద్ ి

కర్ధవు సహాయక చర్ాలు చపేటీక పో వడం;            అంటురోగాలనస నియంతిించడం;         
మ ర్ధగ నై పారధశుదదయ సౌకరాాలు కలిుంచడం;            మ ర్ధగ నై చౌక ధర్ల దసకాణయల నిర్వహణ 

జ. కర్ధవు సహాయక చర్ాలు చేపటీక పో వడం  (సరధయ్ నైద్ి:- కర్ధవు సహాయక చర్ాలు చపేటీడం) 
77. దంపత్ులు ఎంత్మంద్ ిప్రలిలిన కావాలనసకుంటునయనర్ధ అనదే్యనిని పభిావిత్ం చయేని అంశ్ం 

పుటిీన ప్రలిలోి  ఎంత్మంద్ ిబత్ుకుతయర్ధ;                        పజిలకు ఉండే సామలజిక భదతి్; 
సమలజంలో మగ ప్రలివాడకిి ఉనన పాిధయనాత్                   ప్ ై వేవీ కాదస                                          జ. ప్ ై వవేీ కాదస  
(అంటే ప్ ై మూడు అంశాలూ దంపత్ులు ఎంత్మంద్ి ప్రలిలిన కావాలనసకుంటునయనర్ధ అనదే్యనిని పభిావిత్ం చేసాత య్.) 
                                                  భార్త్ద్శే్ జనయభా ప్ ర్ధగుదల సవర్ూపం 

సంవత్సర్ం మొత్తం జనయభా (మలియనిలో) జనయభా ప్ ర్ధగుదల వృద్ిు  శాత్ం దశాబద కాలంలో మలర్ధు శాత్ం 

1951 361 --- ----- 
1961 439 78 21.61% 
1971 548 109 24.83% 
1981 683 135 24.64% 
1991 846 163 23.87% 
2001 1029 183 21.63% 
2011 1210 181 17.59% 

78. ప్ ై పటిీకనస పరధశీలించి, ఎపుట ినసండి జననయల శాత్ం త్గుగ త్ుంద్ో  చెపుండి.                                                జ.1981 నసండ ి

79. కింద్ి వాకాాలనస పరధశీలించండ.ి 
ఎ) భార్త్ద్శే్ంలో జననయల శాత్ం త్గుగ తోంద్ి. 
బ్ల) భార్త్ద్ేశ్ంలో జనయభా ప్ ర్ధగుతోంద్ి. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్దే్ి? 

ఎ) ఎ మలత్మి ే    బ్ల) బ్ల మలత్మిే      స్ర) ఎ మరధయు బ్ల     డి) ర ండూ కావు                                   జ. ఎ మరధయ బ్ల 

(జననయల శాత్ం త్గుగ తోంద్ి అంటే జనయభా త్గుగ తోంద్ి అని అర్ుం కాదస. జనయభా ప్ ర్గడం త్గుగ తోంద్ ిఅని అర్ుం)  
80. 2001 – 2011 దశాబద  కాలంలో జనయభా వృద్ిద  శాత్ం ఎంత్?                                                                జ. 17.59% 

81. 2001 – 2011 దశాబద  కాలంలో జనయభా ఎంత్ ప్ రధగధంద్?ి                                 జ. ససమలర్ధ 18.1 కోటుి (181 మలియనసి ) 

(2001లో జనయభా ససమలర్ధ 102.9 కోటుి  (1029 మియనసి ); 2011 లో జనయభా ససమలర్ధ121 కోటుి  (1210 మలియనసి ) ) 
82. ఫ్ రధీలిటీ శాత్ం అంటే ఏమట?ి 
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జ. ఒక మహళి పునర్ధత్ుతిత  వయససస చివరధ వర్కూ జీవించి ఉండి, పసిసత త్ తీర్ధ పకిార్ం ప్రలిలనస కంట ేపుటేీ  మొత్తం ప్రలిలనస  
ఫ్ రధీలిటీ శాత్ం అంటార్ధ. 

83. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఫ్ రధీలిట ీరటేు 1961 నసండి 2011 వర్కూ ..... 
కీమంగా ప్ ర్ధగుత్ూ ఉంద్ి;        కీమంగా త్గుగ త్ూ ఉంద్ి;          మలర్ధులేదస;       ప్ ర్ధగుత్ూ, త్గుగ త్ూ ఉంద్ి. 

జ. కీమంగా త్గుగ త్ూ ఉంద్ ి

84. భార్త్ద్ేశ్ ఫ్ రధీలిట ీశాత్ం ఎంత్?           జ. 2.7 శాత్ం 

85. ఆంధపిది్శే్ ఫ్ రధీలిటీ శాత్ం ఎంత్?         జ. 1.9 శాత్ం 

86. వలస వ ళళళ పాింతయనిన బటిీ  వలసలు ఎనినర్కాలు?           జ. ర ండు ర్కాలు 1. అంత్ర్గత్ వలసలు, 2. అంత్రాా తీయ వలసలు 
87. ఏ ర్కపు వలసల వలి ద్శే్ జనయభా మలర్దస కానీ ద్శే్ంలోని జనభాతీర్ధ, విసతర్ణలు మలర్ధతయయ్?         జ. అంత్ర్గత్ వలసలు 
88. జనయభా విసతర్ణ నస తలెియజసే్త అంశ్ం ఏద్ి?                                                                             జ. జన సాందిత్ 

89. జనసాందతి్ అనగా ......... 
జనయభా ప్ ర్ధగుదల;          మొత్తం జనయభా;            నిరధదషీ్ట వ ైశాలాంలో గల పజిల సంఖా;           అలు జనయభా 

జ. నిరధదషీ్ట వ ైశాలాంలో గల పజిల సంఖా 
90. జన సాందతి్ అంటే ఏమట?ి  

జ. ఒక పాింత్ జనయభా నస ఆ పాింత్ వ ైశాలాం తో భాగధస్తత  వచుే ద్యనిని జన సాందతి్ అంటార్ధ.  
91. జన సాందతి్ నస ఎంత్ వ ైశాలలానికి తెలియజేసాత ర్ధ?                                                        జ. చదర్పు కిలోమీటర్ధ కి  
92. 2011 జనగణన పకిార్ం భార్త్ద్ేశ్ జన సాందతి్ ఎంత్?                       జ. 382  

(వివర్ణ:- భార్త్ద్ేశ్ంలో పతిి చదర్పు కిలోమతే్ర్ధకి 382 మంద్ి ఉనయనర్ని అర్ుం. భార్త్ద్ేశ్ జనయభా నస భార్త్ద్శే్ వ ైశాలాంతో 
భాగధస్తత  ఇద్ి వససత ంద్ి) 

93. అత్ాధకి జనసాందతి్ గల రాషీ్టమాేద్?ి                                                                                             జ. బీహార్  
94. అత్ాలు జనసాందతి్ గల రాషీ్టమాేద్?ి                                                                                 జ. అర్ధణయచల్ పది్ేశ్ 

95. 2011 జనగణన పకిార్ం బీహార్ రాషీ్ట ాజన సాందతి్ ఎంత్?                       జ. 1106 

96. 2011 జనగణన పకిార్ం అర్ధణయచల్ పది్శే్ రాషీ్ట ాజన సాందతి్ ఎంత్?                                     జ. 17  
97. అర్ధణయచల్ పది్శే్ లో త్కుువ జనసాందతి్ ఉండడయనికి కార్ణమేమటి?             జ. భూభాగంలో ఎకుువగా  కొండలు ఉండడం  
98. బీహార్ లో ఎకుువ జనసాందతి్ ఉండడయనికి కార్ణమేమటి?  

 జ. గంగానద్ి పవిహసిసత నన కార్ణంగా బీహార్ లో సార్వంత్మ నై నేల, సాగునీటి సౌకర్ాం ఉండడం వలన జనసాందతి్ ఎకుువ. 
99. త్కుువ జనసాందతి్కు కార్ణం కానిద్ి 

భూభాగం కొండలు, రాళళతో కూడి ఉండడం;                    వర్షపాత్ం త్కుువగా ఉండడం; 
నిసాసర్మ నై నలేలు;       చదసన నై మ దై్యనయలు                                  జ. చదసన నై మ దై్యనయలు  
(వివర్ణ:- మ దై్యనయలలో పజిలు ఎకుువగా జీవిసాత ర్ధ. కాబటిీ  మ ైద్యనయలలో జనసాందతి్ ఎకుువగా ఉంటుంద్ి)    

100. 2011 స్ నసస్ పకిార్ం ఆంధపిది్ేశ్ లో ఆత్ాధకి జనసాందతి్ గల జిలలి  ఏద్ి?                జ. కృష్టాా  (519 మంద్ి చ.కి.మీ.కి) 
101. 2011 స్ నసస్ పకిార్ం  ఆంధపిది్ేశ్ లో ఆత్ాలు జనసాందతి్ గల జిలలి  ఏద్?ి       జ. వ ై.యస్.ఆర్. కడప (188 చ.కి.మీ.క)ి 

102. 2011 స్ నసస్ పకిార్ం ఆంధపిది్ేశ్ లో “ద్ేశ్ జనసాందతి్” కంటే ఎకుువ జనసాందతి్ గల జిలలి ల నిన?            జ. 6 జిలలి లు 
(కృష్టాా -519; పశిుమగోద్యవరధ-508;  త్ూర్ధుగోద్యవరధ-477; శీీకాకుళం-462; గుంటటర్ధ-429; విశాఖపటనం-384) 

103. 2011 స్ నసస్ పకిార్ం ఆంధపిది్ేశ్ లో “ద్ేశ్ జనసాందతి్” కంటే త్కుువ జనసాందతి్ గల జిలలి ల నిన?            జ. 7 జిలలి లు 
(విజయనగర్ం-358; చిత్ూత ర్ధ-275;  కర్ూనలు-229;  న లూి ర్ధ-227;  అనంత్పుర్ం-213;  పకిాశ్ం-192;  కడప-188) 

104. ఒక రాషీ్ట ాజన సాందతి్నస పభిావిత్ం చసే్తవి ....... 
వ ైశాలాం -  పజిల సంఖా;           సహజవనర్ధలు – వ ైశాలాం;      
పజిలు – సహజవనర్ధలు;          సహజవనర్ధలు-  వసూత త్ుతిత                                జ. వ ైశాలాం -  పజిల సంఖా 
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7.పుజలు – నవాస్తపుా ాంతయలు 

1. నివాస పాింత్ం అంట ేఏమటి?  
జ. ఒక పది్ేశ్ంలో మన నివాస సులలనిన, మన జీవితయలనస ఏర్ుర్చసకునన పదుతినే నివాస పాింత్ం అంటార్ధ. 

2. స్రమలి  పటీణం ఎంత్మంద్ ిజనయభాక ిఉద్ేదశించినద్?ి                                                       జ. 25,000 మంద్ి జనయభాక ి

3. స్రమలి  పటీణం లో పసిసత త్ం ఎంత్మంద్ి జనయభా ఉంటునయనర్ధ?                                       జ. ర ండు లక్షల మంద్ి జనయభా 
4. నసబాి లోయ ఎకుడ ఉంద్?ి                                                                             జ. లడఖ్ కేందపిాలిత్ పాింత్ంలో 
5. తొలిమలనవులు ఏ విధంగా ఆహారానిన సమకూర్ధుకొనవేార్ధ?                                                 జ. వటే, స్తకర్ణ ద్యవరా 
6. తొలిమలనవులు ఒక పది్ేశ్ం నసంచి మర్క పది్ేశానికి పయిలణం చేసూత  వటే, స్తకర్ణ చసే్తవార్ధ కాబటిీ  వీరధని ఏమని ప్రలిచవేార్ధ? 

జ. సంచయర్ జీవులు 
7. తొలిమలనవులు వేటతిో చేస్రన పరధకరాలనస ఉపయోగధంచవేార్ధ?                                      జ. రాళళతో చేస్రన పరధకరాలనస 
8. మలనవులు ఎనిన సంవత్సరాలపాటు వేట-స్తకర్ణ ద్యవరా జేవించయర్ధ?                   జ. ససమలర్ధ 2 లక్షల సంవత్సరాల పాటు 
9. మలనవులు వావసాయం చేయడం ఎపుుడు మొదలు ప్ టాీ ర్ధ?                          జ. ససమలర్ధ 12,000 సంవత్సరాల కిీత్ం 

10. మొదట ిజత్లోని అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
స్తకర్ణ, వటే    :  సంచయర్ జీవనం     :  :     వావసాయం  :  ?                                                      జ. స్రథర్ జీవనం 

11. భీంబేడయు అనే పాింత్ం యొకు పాిముఖాత్ ఏమటి?                               జ. ఆద్ిమలనవులు నివస్రంచిన రాతిగుహ కలదస 
12. భీంబేడయు అనే పాింత్ం ఏ రాషీ్టంాలో కలదస?                                                                     జ. మధాపది్ేశ్ రాషీ్టంా లో 
13. భార్త్ద్ేశానిన పాలించిన అనేక రాజా వంశాలకు ఏద్ి రాజధయనిగా ఉండేద్?ి                                                     జ. డిలిీ 

14. భార్త్ద్ేశ్ రాజధయని ఏద్?ి                                                                                                             జ. డలిిీ  
15. 1951 లో డలిిీ జనయభా ఎంత్?                                                                                                జ. 20 లక్షలు 
16. 2011 లో డలిిీ జనయభా ఎంత్?                                                                                        జ. 1 కోటి 60 లక్షలు 
17. 1951 నసంచి 2011 వర్కూ గల 60 సంవత్సరాల కాలంలో డిలిీ జనయభా ఎనిన ర టుి  ప్ రధగధంద్ి?                            జ. 8 ర టుి  

18. భార్త్ద్ేశ్ంలో జనయభా రతీయా అతి ప్ దద  నగర్ం ఏద్?ి                                                                       జ. ముంబాయ్ 

19. భార్త్ద్ేశ్ంలో జనయభా రతీయా ర ండవ అతి ప్ దద  నగర్ం ఏద్ి?                                                                       జ. డిలిీ 

20. డిలిీ జనయభా ప్ ర్ధగుదలకు పధియన కార్ణం ఏద్ి?                                                                             జ. వలసలు 
21. 2000 సంవత్సర్ంలో డలిిీ జనయభా (అంచనయ)  ఎంత్?                   జ. 139.64 లక్షలు  

(వివర్ణ:- Text Book లో 139.64 వలేు అని ఇవవడం జరధగధంద్ి. ఇద్ి త్పుు. 139.64 లక్షలు అనదే్ి సరధయ్ నైద్ి) 

22. జుగధగ  జోప్రా  అంట ేఏమటి?                                                                                                           జ. గుడసి్  
23. చటీబదుమ నై నివాసాలుగా గురధతంచని గుడిస్ లు ఉండ ేపాింతయలనస ఏమంటార్ధ?                             జ. జుగధగ  జోప్రా  పాింతయలు 
24. డిలిీ లో పూరధత చటీబదు  కాలనీలలో నివస్రససత నన జనయభా శాత్ం ఎంత్?                   జ. 23.7 శాత్ం లేద్య ససమలర్ధ 24 శాత్ం 

25. డిలిీ క ిఎనిన సార్ధి  మలసీర్ పణియళికలు త్యలర్ధచేసార్ధ?                                                              జ. మూడు సార్ధి  

26. DDA ని విసతరధంచండి.                                                        జ. Delhi Development Authority డలిిీ అభివృద్ిద  సంసథ  
27. నివాసపాింత్ం గురధంచి అర్ుం చసేసకోవడయనికి ఏ ఏ మౌళిక విష్టయలలనస పరధశీలించయలి? 

జ. మూడు మౌళిక విష్టయలలనస పరధశీలించయలి. అవి. 1. పది్శే్ం  2. పరధస్రథతి   3. ఆ పది్శే్ం యొకు చరధత్ి 
28. ఛత్పితి శివాజి మహారాషీ్టంాలోని ఏ పది్శే్ంలో కోట కటాీ డు?                                                             జ. పతియప్ గడ్  
29. ఛత్పితి శివాజీ పతియప్ గడ్ లో కోటనస కటీడయనికి కార్ణం ఏమటి?                                     జ. స్ ైనిక పర్ంగా భదతి్ కోసం 

30. ఇత్ర్ ద్ేశాలతో విశాఖపటనంక ిసంబంధయలు ఉండడయనికి కార్ణం ఏమటి?        జ.విశాఖపటనం సముదతిీర్ పాింత్ంలో ఉండడం 

31. విశాఖపటనం ప్  ైఆధపిత్ాం కోసం 19 వ శ్తయబదంలో ఏ ఏ ద్ేశాల మధా యుదుం జరధగధంద్ి?         జ. బ్లటిన్, ఫాిన్స ద్ేశాల మధా 
32. విశాఖపటనం ప్  ైఏ వలస పాలక ద్ేశ్ం ఆధపిత్ాం వహించింద్?ి                                                                జ. బ్లిటన్ 
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33. శ్తయబద  కాలంగా విశాఖపటీణం జనయభా గణనీయంగా ప్ ర్గటానికి పధియన కార్ణం ఏమటి?         జ. ఇకుడ రేవుపటీణం ఉండడం 

34. వలస పాలకులు తీిర్పాింత్ పది్ేశాలకు ఎకుువ పాిధయానాత్ ఇవవడయనికి కార్ణం ఏమట?ి జ. రవేులు నిరధమంచ ేఅవకాశ్ం ఉండటం 

35. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎంత్మంద్ి నగరాలు, పటీణయలలో నివస్రససత నయనర్ధ?   జ. 35 కోటి మంద్ ిలేద్య జనయభా లో మూడింట ఒక వంత్ు 

36. భార్త్ద్ేశ్ంలో పటీణ జనయభా  ........ శాత్ం  
33%;     23%;   40%;     25%                                                                                                జ. 33% 

(వివర్ణ:- పటీణ జనయభా “మొత్తం జనయభా” లో మూడింట ఒక వంత్ు అంట ే1/3 వ వంత్ు. 1/3 నస శాత్ం లోక ిమలరధస్తత  33%)  
37. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎంత్మంద్ి గాీ మలలలో నివస్రససత నయనర్ధ?           జ. 85కోటుి  మంద్ి లేద్య జనయభాలో మూడింట ర ండు వంత్ులు 

(భార్త్ద్ేశ్ జనయభా ససమలర్ధ 121 కోటుి . అయ్తే ఇకుడ జనయభానస ససమలర్ధ 120 కోటుి  కూడయ తీససకొని 35 కోటుి  
పటీణయలలో, 85 కోటుి  గాీ మలలలో ఉంటునయనర్ని ఇవవడం జరధగధంద్ి) 

38. పటీణకీర్ణ అంట ేఏమటి? 

జ.పజిలు ఎకుువగా వావసాయ్యత్ర్ పనసలు చపేడుత్ూ నగరాలు,పటీణయలలో నివాసం ఏర్ుర్చసకోవడయనిన పటీణీకర్ణ అంటార్ధ 
39. 1950 లలో భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎనిన గాీ మలలు ఉండవేి?                                                            జ. 5.6 లక్షల గాీ మలలు 
40. పసిసత త్ం భార్త్ద్శే్ంలో ఎనిన గాీ మలలు ఉనయనయ్?                                                            జ. 6.4 లక్షల గాీ మలలు 
41. 1950 లలో 10 లక్షల జనయభా ద్యటని నగరాలు ఎనిన ఉండేవి?                                                                     జ. 5 

42. పసిసత త్ం 10 లక్షల జనయభా ద్యటిన నగరాలు ఎనిన ఉనయనయ్?                                                           జ. 50 కి ప్ ైగా  
(అదనపు సమలచయర్ం: పసిసత త్ం 10 లక్షల జనయభా ద్యటని నగరాలు 53 ఉనయనయ్) 

43. 1950 లలో 1 లక్ష ద్యటని పటీణయలు ఎనిన ఉండేవి?                                            జ. 40 

(అదనపు సమలచయర్ం:- పసిసత త్ం 1 లక్ష ద్యటని పటీణయలు 468 ఉనయనయ్) 
44. భార్త్ద్ేశ్ంలో కోటి జనయభా ద్యటిన నగరాలు ఎనిన ఉనయనయ్?                                                                     జ. 3 

45. పటీణ జనయభా ప్ ర్ధగుదల లో అధకి భాగం ద్నేి వలన ప్ రధగధంద్ి?                  జ. సహజ వృద్ిద  లేద్య సహజ ప్ ర్ధగుదల వలన 

( పటీణంలో ఎపుటనిసంచ  ోనివస్రససత నన పజిలకు కలిగధన ప్రలిల వలన ప్ రధగధన జనయభానస సహజ ప్ ర్ధగుదల అంటార్ధ) 

46. పటీణ జనయభా వృద్ిు  లో వలసల వలన ఎంత్ ప్ ర్ధగుత్ుంద్?ి                        జ. అయ్ద్ింట ఒక వంత్ు (1 / 5  వ వంత్ు) 
47. పటీణ మౌళిక సదసపాయలలేవి?                      జ. రోడుి , ముర్ధగునీటపిార్ధదల, విదసాత్ుత , నీళళి , వ దైా సదసపాయలలు మొ. 
48. ఏ పటీణ మౌళిక సదసపాయలనిన మ ర్ధగుపర్చటంలో కొంత్వర్కూ పభిుత్వం ఫలితయలనస సాధిసోత ంద్ి?            జ. రోడుా  ర్వాణయ 
49. ఏ పటీణ మౌళిక సదసపాయలలనస పొ ందడంలో పటీణయలలోని ప్తద పజిల పరధస్రథతి ద్యర్ధణంగా ఉంద్ి?  జ. విదసాత్, నీళళళ, వ ైదాం 

50. పటీణ పాింతయలలో ఏ ఏ  ఆరధుక కార్ాకలలపాలు ముఖాంగా కొనసాగధంచబడుత్ునయనయ్? 

జ. ఆరధుక, భీమల, స్రథరాస్రత  వంటి స్తవా ర్ంగం కార్ాకలలపాలు, ర్వాణయ, నిలవ, సమలచయర్ పసిారాల వంటి స్తవల కార్ాకలలపాలు. 
51. గాీ మీణ పాింతయలతో పో లిస్తత  పటీణ పాింతయలలో ప్తదరధక సాథ య్ ________ ఉంద్ి.                                       జ. త్కుువగా 
52. పటీణ పాింతయలలో అధిక ఆద్యయం, త్కుువ ఆద్యయం గల కుటుంబాల మధా వాతయాసం చయలల ______ ఉంద్ి.   జ. ఎకుువగా 
53. పటీణ పాింతయలలో ఏ సామజిక వరాగ ల వారధ ఆద్యయలలు చయలల త్కుువగా ఉనయనయ్?  జ. ష్ డూాలా్ కులలలు, ష్ డూాలా్ జాత్ులు 
54. 2009-10 లో ష్ డూాలా్ కులలలు, ష్ డూాలా్ జాత్ులకు చ ాందన పటీణ పాింత్ పజిలలో ప్తదరధకం ఎంత్ ఉంద్ి? 

జ. ఆరధంట ఒక వంత్ు ( 1 / 6 వ వంత్ు). అంటే పతిీ ఆర్ధగురధలో ఒకర్ధ ప్తదవార్ధ అని అర్ుం. 
55. 2009-10 లో ష్ డూాలా్ కులలలు, ష్ డూాలా్ జాత్ులకు చ ాంద న పటీణ పాింత్ పజిలలో ప్తదరధకం ఎంత్ ఉంద్ి? 

జ. ఆరధంట ర ండు  వంత్ులు ( 2 / 6 వ వంత్ు) లేద్య మూడంిట ఒక వంత్ు ( 1 / 3 ) 
అంటే పతిీ ఆర్ధగురధలో ఇదదర్ధ ప్తదవార్ధ లేద్య పతిీ ముగుగ రధ లో ఒకర్ధ ప్తదవార్ధ అని అర్ుం. 

56. 2009-10 లో పటీణ పాింత్ పజిలలో ష్ డూాలా్ కులలలు, ష్ డూాలా్ జాత్ులకు చ ాంద న వారి ప్తదరధకం, ష్ డూాలా్ కులలలు, 
ష్ డూాలా్ జాత్ులకు చ ాందన వారి ప్తదరధకంతో పో లిస్తత  ఏ విధంగా  ఉంద్ి?                                         జ. ర టిీంపుగా ఉంద్ి 

57. భార్త్ ద్శే్ జనయభా గణన వరీగకరధంచిన నివాసపాింతయలలో అతి చినన నివాస పాింత్ం ఏద్?ి      జ. ఆవాస పాింత్ం లేద్య హామ ి ట్  
58. భార్త్ ద్శే్ జనయభా గణన వరీగకరధంచిన నివాసపాింతయలలో అతి ప్ దద  నివాస పాింత్ం ఏద్?ి         జ. మహానగర్ం లేద్య మ గా స్రటీ 
59. ఎంత్ జనయభా కు మంచి ఉనన నగరాలనస మహానగరాలు లేద్య మ గా స్రటలీు  అంటార్ధ?                 జ. కోటి జనయభాకి మంచి  
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60. భార్త్ద్ేశ్ంలో మహానగరాలు లేద్య మ గా స్రటలీు (Mega Cities) ఎనిన ఉనయనయ్?                                            జ. 3 

61. 2011 జన గణన పకిార్ం “ముంబయ్ మహానగర్ పాింత్ం” యొకు జనయభా ఎంత్?         జ. 1.84 కోటుి  లేద్య 18.4 మలియనసి  

62. 2011 జన గణన పకిార్ం “డిలిీ మహానగర్ పాింత్ం” యొకు జనయభా ఎంత్?                 జ. 1.63 కోటుి  లేద్య 16.3 మలియనసి  

63. 2011 జన గణన పకిార్ం “కోల్ కతయ మహానగర్ పాింత్ం” యొకు జనయభా ఎంత్?           జ. 1.41 కోటుి  లేద్య 14.1 మలియనసి  

64. మహానగరానిక ిఉద్యహర్ణ  
హెైదరాబాదస;       అహమద్యబాదస;        కోల్ కతయ;        చనె ైన                                                           జ. కోల్ కతయ 

65. భార్త్ద్ేశ్ంలో జనయభా రతీయా అతి ప్ దద  నగర్ం ఏద్?ి                                               జ. “ముంబయ్ మహానగర్ పాింత్ం” 
66. భార్త్ద్ేశ్ంలో జనయభా రతీయా  ర ండవ అతి ప్ దద  నగర్ం ఏద్?ి                                              జ. “డలిిీ మహానగర్ పాింత్ం” 
67. మ టలి పాలిటన్ నగరాలు (Metropolitan Cities) అని వటేిని అంటార్ధ?  

జ. పద్ ిలక్షలు – కోటి మధా జనయభా ఉనన నగరాలనస లేద్య 1 మలియన్ – 10 మలియనసి  మధా జనయభా ఉనన నగరాలనస 
68. 2011 జన గణన పకిార్ం జనయభా  

చెన నై      -   86 లక్షలు లేద్య 8.6 మలియనసి  

హెైదరాబాదస  -   78 లక్షలు లేద్య 7.8  మలియనసి  

అహమమద్యబాదస  -     ?            జ. 62 లక్షలు లేద్య 6.2 మలియనసి  

69. హెైదరాబాదస నస మ టలి పాలిటన్ నగర్ం అనడయనికి కార్ణం 

కోటి కంటే జనయభా ఎకుువ;     జనయభా 10 లక్షలకు ఎకుువ, కోటిక ిత్కుువ 

అనకే పరధశ్ీమలుండడం;         అధిక ఉపాధ ిఅవకాశాలుండడం;                 జ. జనయభా 10 లక్షలకు ఎకుువ, కోటిక ిత్కుువ 

70. కాి స్ I నగరాలు (Cities) అంటే ఏమట?ి   
1 లక్ష – 10 లక్షల మధా ఉనన పటీణ పాింతయలు లేద్య 1 లక్ష – 1 మలియన్ మధా ఉనన పటీణ పాింతయలు 

71. ఎంత్ జనయభా గలిగధన పాింతయలనస పటీణయలు (Towns) అంటార్ధ?                     జ. 5 వలేు నసండి 1 లక్ష మధా గల జనయభా  
72. ర వ నూా గాీ మం అంటే ఏమటి?                                                                      జ. నిరధదషీ్ట సరధహదసద లు ఉనన గాీ మం 

73. ఆవాస పాింత్ం (హామ ి ట్ – Hamlet) అంటే ఏమట?ి         
జ. ర వ నూా గాీ మం లోపల కొనిన ఇళళ సముద్యయం 

(వివర్ణ: ర వ నూా గాీ మం లో కొనిన సందరాభలలో ఒక పది్యనమ నై (ప్ దద) గాీ మం ఉంటుంద్ి. ద్యనిక ికొద్ిద  దూర్ంలో త్కుువ 
ఇలుి  గల ఒక చినన గాీ మం ఉంటుంద్ి. ఈ చినన గాీ మలనేన ఆవాస పాింత్ం (హామ ి ట్ – Hamlet) అంటార్ధ) 

74. జ ట్ యుగం లో ఏర్ుడుత్ునన కొత్త  ర్కపు నివాసపాింతయలేవి?                           జ. విమలనయశ్యీ నగరాలు (ఏరోటలి పొ లిస్) 

75. ప్ దద  ప్ దద  విమలనయశ్యీలల చసటటీ  ఏర్ుడుత్ునన నివాసపాింతయలనస ఏమంటార్ధ?     జ. విమలనయశ్ీయ నగరాలు (ఏరోటలి పొ లిస్) 

76. “విమలనయశ్ీయ నగరాల”లోని విమలనయశ్ీయం లో గల సదసపాయలలేవి? 

జ. హో టళళి , దసకాణయలు, వినోదం, ఆహార్ం, వాాపార్ సమలవశే్ మంద్ిరాలు వంటివి 

77. బ ంగుళూర్ధ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం ఎకుడ ఉంద్ి?                                    జ. కరాా టక రాషీ్టంాలో ని బ ంగుళూర్ధ లో  
78. ఇంద్రిాగాంధవ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం ఎకుడ ఉంద్ి?                                                                    జ. డిలిీ లో  
79. రాజీవ్ గాంధవ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం ఎకుడ ఉంద్ి?                                జ. తలెంగాణయ రాషీ్టంా లోని హెదైరాబాద్ లో  
80. ససవరా్ భూమ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం ఎకుడ ఉంద్ి?                                  జ. థయయ్లలండ్ ద్శే్ంలోని బాాంకాక్ లో  
81. దసబాయ్ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం ఎకుడ ఉంద్ి?                                    జ. “యు. ఎ. ఇ.” ద్శే్ం లోని దసబాయ్ లో  
82. క ైరో అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం ఎకుడ ఉంద్ి?                                                          జ. ఈజిపుీ  ద్ేశ్ంలోని క ైరో లో  
83. లండన్ హీథోి  విమలనయశ్ీయం ఎకుడ ఉంద్ి?                                                        జ. యు. క . ద్శే్ం లోని లండన్ లో  
84. కింద్విానిలో విమలనయశ్యీ నగర్ం (ఏరోటలి పొ లిస్) కానిద్ ి 

డిలిీ;       బ ంగుళూర్ధ;     విజయవాడ;        హెదైరాబాదస.                                                           జ. విజయవాడ  
85. ఏరోటలి పొ లిస్ నగరానికి ఉద్యహర్ణ కానిద్ి 

హైెదరాబాదస;        ముంబాయ్;       ఆగాీ ;          చనె ైన                                                                       జ. ఆగాీ  
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(హెైదరాబు, ముంబాయ్, చెన నై లలో International Air Ports ఉనయనయ్) 
86. కింద్ి వానిలో మన ద్ేశానికి చంెదని విమలనయశ్యీ నగరానికి ఉద్యహర్ణ 

ససవరా్ భూమ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం;                  ఇంద్రిాగాంధవ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం    
రాజీవ్ గాంధవ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం;   బ ంగుళూర్ధ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్యీం      

జ. ససవరా్ భూమ అంత్రాా తీయ విమలనయశ్ీయం            
87. U.A.E. ని విసతరధంచండి.                                                    జ. United Arab Emirates  - యున ైటలడ్ అర్బ్ ఎమరేట్స 
88. U.K. ని విసతరధంచండి.                                                                                               జ యున టైలడ్ కింగ్ డమ్ – United Kingdom 

89. United Arab Emirates  - యున టైలడ్ అర్బ్ ఎమరటే్స యొకు రాజధయని ఏద్?ి                      జ. అబూ ధయబీ –Abu Dhabi 
(వివర్ణ: దసబాయ్ అనదే్ి U.A.E. లోని ఒక పాింత్ం.  అబూ ధయబీ అనదే్ ి U.A.E. లోని మర్క  పాింత్ం. ర ండూ ఒకటి కాదస) 

90. యున టైలడ్ కింగ్ డమ్ – United Kingdom  యొకు రాజధయని ఏద్?ి                                                         జ. లండన్ 

91. ఈజిపీ్ ద్ేశ్ం యొకు రాజధయని ఏద్ి?                                                                                                 జ. క ైరో 
92. థయయ్లలండ్ ద్శే్ం యొకు రాజధయని ఏద్ి?                                                                                    జ. బాాంకాక్ 

93. పటీణకీర్ణ వలన లలభమమేట?ి                          జ. పజిల అవకాశాలు ప్ ర్ధగుతయయ్, ఆరధుక కార్ాకలలపాలు ప్ ర్ధగుతయయ్ 

94. పటీణకీర్ణ వలన సమసాలేమటి?  
జ. గృహవసతి, నీట ిసర్ఫరా, ముర్ధగునీట ిపార్ధదల, వార్ు పద్యరాథ ల తొలగధంపులలో సమసాలు ఏర్ుడతయయ్ 

95. బ్ల. ఎం. స్ర. ని విసతరధంచండి.                                         జ. బర్ంపుర్ం నగర్పాలిక సంసథ   -  Berhapur Municipal Corporation 

96. బర్ంపుర్ం నగర్పాలిక సంసథ మొదటలి  ఎకుడ చెత్త  శుద్ిు  కరామగారానిన ఏరాుటు చయేలలనసకునయనర్ధ?  
జ. నగర్ శివారి్లోని చంద్యనియల కొండ ప్ నై 

97. చంద్యనియల కొండ ప్ ైన ఎంత్ సులలనిన చెత్త  శుద్ిు  కరామగార్ం కోసం కటేాయ్ంచయర్ధ?                                 జ. 20 ఎకరాలు  
98. చంద్యనియల కొండప్ నై చతె్తశుద్ిు  కరామగార్ం కోసం కటేాయ్ంచిన సులంచసటటీ  పహిార ీగోడ కోసం బ్ల. ఎం. స్ర. ఎంత్ ఖర్ధు ప్ టిీంద్ి? 

జ. 50 లక్షలు 
99. చంద్యనియల కొండప్ నై చతె్త  శుద్ిు  కరామగార్ం ఏరాుటు చేయడయనిన బ్ల. ఎం. స్ర. ఎందసకు విర్మంచసకొంద్ి? 

జ. చందనియల కొండపాింత్ం ఆటవీభూమ కింద ఉండడం వలన 

(వివర్ణ:- చందనియల కొండపాింత్ం ఆటవీభూమ కిందకి వససత ంద్ి. ఈ భూమని అటవీశాఖ నసండ ిర వ నూా శాఖకు బద్ిలీ చేస్ర, 
త్ర్ధవాత్ బర్ంపుర్ం నగర్ పాలిక సంసథ  కు బద్లిీ చేయలలి. అటవీశాఖ నసంచి సులలనిన బద్ిలీ చయేలలంటే అటవీ చటీం లోని 
నిబంధనలనస పాటించయలి, ఇద్ ిచయలల కషీ్టంతో కూడుకునన పని. అందసక ేబ్ల. ఎం. స్ర. ఇకుడ చతె్త  శుద్ిుకర్మగారానిన ఏరాుటు 
చేయడయనిన విర్మంచసకొంద్ి)  

100. బర్ంపుర్ం నగర్పాలిక సంసథ ర ండవసారధ ఎకుడ “ఘన వార్ు పద్యర్ు శుద్ిు  కరామగారానిన” ఏరాుటు చేయటానికి 
పతిిపాద్ించింద్?ి 

జ.  మొహుద్య  గాీ మ పాింత్ం వదద  
101. మొహుద్య గాీ మ పాింత్ం వదద  బ్ల.ఎం.స్ర. చెత్త  శుద్ిు  కరామగార్ం కోసం ఎంత్ పభిుత్వ సులలనిన స్తకరధంచింద్ి? 

జ. 30 ఎకరాలు 
102. మొహుద్య గాీ మ పజిలు చతె్త  శుద్ిు  కరామగారానిన ఎందసకు వాతిరకేించయర్ధ?  

జ. మొహుద్య  గాీ మ పాింత్ం వదద చతె్త  శుద్ిు  కరామగారానినఏరాుటు చేయడం వలి త్మ పాింత్ంలోని 30, 000 పజిలే 
కాకుండయ, పద్విలే పశువులు కూడయ పభిావిత్ం అవుతయయని ఆంద్ోళన వాకతం చేసార్ధ. 

103. అపుట ిమొహుద్య గాీ మ పంచయయ్తీ సర్ుంచ్ ఎవర్ధ?                                                      జ. సాధనయ మొహంతి 

104. 2009 లో నిర్వ హించిన ఒక సరేవ పకిార్ం బర్ంపుర్ం లో పతిి రోజూ ఎంత్ ఘన వార్ు పద్యరాు లు ఉత్ుననం 
అవుత్ునయనయ్?                                                                                                          జ. 150 టనసనలు 

105. బర్ంపుర్ం నగర్ పాలక సంసు  ఏరాుటు చెయానసనన “ఘన వార్ు పద్యర్ు శుద్ిు  కరామగారానికి” సాంకతేిక, విధయనపర్ మదదత్ు 
అంద్సిసత నన సంసు ఏద్ి?                                                     జ. అంత్రాా తీయ దవిా సంసథ  – International Finance Corporation 
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(వివర్ణ:- World Bank Group లో ఐదస సంసథలు ఉంటాయ్. అందసలో ఒకటి International Finance Corporation) 

8.పుజలు – వలస్తలు 
1. ఒక వాకితని వలస వ ళిళన వాళళళగా గురధతంచటానికి జనయభా గణన ఉపయోగధససత నన పాిమలణకిాలేవి?  

జ. 1. జనమసాథ నం – ఒక వాకిత పుటిీన పది్ేశ్ం 

    2. ఇంత్కుముందస నివాసం ఉనన సథలం – ఒక వాకిత ఆర్ధ న లలు లేద్య అంత్కు మంచి ఎకుువ కాలం పాటు ఉనన పది్ేశ్ం. 
2. స్ీత రలు వలస వ ళళటానికి పధియన కార్ణం ఏద్?ి                                                                                 జ. వివాహం 

3. పుర్ధష్టులు వలస వ ళళటానిక ిపధియన కార్ణం ఏద్?ి                                           జ. ఉపాధి లేద్య ఉపాధకిోసం అనవేష్టణ 

4. పజిలు వలస వ ళళడయనిక ిపధియన కార్ణం ..... 
గాీ మలలలో పని ద్ొర్కకపో వడం;   గాీ మలలలో ఫాాక్షన్ రాజకటయలలు;   పటీణయలలో నివాస సమసాలు ఉండవు;      ప్ వైనినయు 

జ. గాీ మలలలో పని ద్ొర్కకపో వడం 

5. జనగణన సరేవ లో వలసకు వటేిని కార్ణయలుగా ప్తర్ునయనర్ధ?  
జ. ఉనన ఊరధలోని ఉపాధి అవకాశాలప్ ై అసంత్ృప్రత , విదాకు మ ర్ధగ నై అవకాశాలు, వాాపార్ంలో నష్టాీ లు, కుటుంబ త్గాద్యలు. 

6. 2001 జనగణన పకిార్ం భార్త్ద్శే్ జనయభా ఎంత్?                              జ. ససమలర్ధ 102.8 కోటుి  లేద్య 1028 మలియనసి   
(వివర్ణ: 2001 జనయభా ఖచిుత్ంగా 102,86,10,328 = 102 కోటి 86 లక్షల 10 వేల 328 లేద్య  
1,028,610,328 = 1 బ్లలియన్ 28 మలియని 610 వేల 328 లేద్య 1028 మలియని 610 వలే 328 ) 

7. 2001 జనయభా ల కుల పకిార్ం ఎంత్ మంద్ ి వలస వ ళాళర్ధ?                  జ. 30.7 కోటి మంద్ి లేద్య 307 మలియని మంద్ ి

8. 2001 జనగణన పకిార్ం జనమసథలం నసంచి వలస వ ళిళనవారధ శాత్ం ఎంత్?                                           జ. 29.9 శాత్ం 

(వివర్ణ:- మొత్తం జనయభా 1028 మలియనిలో వలస వ ళిళన 307 మలియనసి  యొకు శాత్ం 29.9) 
9. 2001 జనగణన పకిార్ం వలస వ ళిళన వాళళలోి  రాషీ్టంా లోని ఒక భాగం నసంచి మర్క భాగానికి వలస వ ళిళనవారధ సంఖా ఎంత్? 

జ. 25.9 కోటుి  లేద్య 259 మలియనసి   
10. 2001 జనగణన పకిార్ం వలస వ ళిళన వాళళలోి  రాషీ్టంా లోని ఒక భాగం నసంచి మర్క భాగానికి వలస వ ళిళనవారధ శాత్ం ఎంత్? 

జ. 84.2 శాత్ం  
(వివర్ణ:- మొత్తం వలస వ ళిిన 307 మలియనిలో రాషీ్టం లోని ఒక భాగం నసంచి మర్క భాగానికి వలస వ ళిళన 259 
మలియనసి  యొకు శాత్ం 84.2) 

11. 2001 జనగణన పకిార్ం వలస వ ళిళన వాళళలోి  ఒక రాషీ్టంా నసంచి మర్క రాష్టాీ ా నిక ివలస వ ళిళన వారధ శాత్ం ఎంత్? జ. 13.8% 

12. 2001 జనగణన పకిార్ం భార్త్ద్శేానికి ఇత్ర్ ద్శేాలనసంచి వలస వచిున వారధ శాత్ం ఎంత్?                                జ. 2% 

13. గాీ మీణ పాింతయల నసంచి పటీణ పాింతయలకు వలస వ ళళటానిక ిపధియన కార్ణం ఏమట?ి  
జ. గాీ మీణ పాింతయలలో త్గధననిన ఉపాధి అవకాశాలు లేనందసన, గాీ మీణ ఉపాధిలో త్గధనంత్ ఆద్యయం లేనందసన 

14. పటీణయలకు వలస వ ళళళ వాళళలోి  ఎకుువ మంద్ి ఏ ర్ంగంలో పనిచేససత నయనర్ధ?                           జ. అవావస్ీదకృత్ ర్ంగంలో 
15. లింగ, కుల ఆధయరధత్ వివక్షత్ ఏవిధంగా పటీణ వలసలకు ఒక కార్ణం అవుత్ుంద్ి?                                               

జ. గాీ మీణ పాింతయలతో పో లిస్తత  పటీణ పాింతయలలో లింగ, కుల ఆధయరధత్ వివక్షత్ త్కుువగా ఉండడం.  
(వివర్ణ:- గాీ మీణ పాింతయలతో పో లిస్తత  పటీణ పాింతయలలో స్ీత రలు పనిక ివ ళళటానిన వాతిరకేించడం త్కుువ. కాబటిీ  పటీణ 
పాింతయలలో స్ీత రలు పనికి వ ళళటానికి సంకోచించర్ధ. కులం కార్ణంగా గాీ మీణ పాింతయలలో కొంత్మంద్ిక ి ఉపాధి అవకాశాలు 
ద్ొర్కవు. పటీణ పాింతయలలో కులలనిన పటిీంచసకోర్ధ. కాబటిీ  ఏ కులం వారధక నైయ పటీణ పాింతయలలో ఉపాధి ద్ొరధకే అవకాశ్ం ఉంద్ి. 
గాీ మీణ పాింతయలలో లింగ, కుల ఆధయరధత్ వివక్షత్ ఎకుువగా ఉనన కార్ణంగా కొంత్మంద్ి పటీణయలకు వలస వ ళళత్ునయనర్ధ) 

16. పటీణయలలో ఉద్ో ాగాలు సంపాద్ంిచసకోవటానికి కటలకమ నై అంశ్ం ఏద్ి?   జ. పటీణయలలో ఉనన వారధతో పరధచయలలు, సంబంధయలు 
(వివర్ణ:- త్మ గాీ మం నసంచి పటీణయనిక ివలస వచిు పని చేససకుంటునన వారధతో పరధచయలలు, సంబంధయలు కొనసాగధసాత ర్ధ. 
వారధ ద్యవరా ఉద్ో ాగ సమలచయర్ం తలెుససకుంటార్ధ. ఒకోుసారధ వారధ స్రఫార్సస మేర్కు ఉద్ోాగం సంపాద్ించసకుంటార్ధ) 
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17. గాీ మీణ పాింతయల నసంచి పటీణయలకు వలస వ ళిళన వాళళళ పటీణ అవకాశాలనస గాీ మీణ పాింతయలకు బద్లిీ చసేసత ంటార్ధ 
అనదే్యనికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి. 
జ. కొంత్ మంద్ి పటీణయలకు వలస వచిు కొనిన న పైుణయాలనస నరే్ధుకుంటార్ధ. ఉద్య: ఆటల రధప్తర్ చయేడం. ఆ త్ర్ధవాత్ వార్ధ 
త్మ గాీ మలనికి వ ళిిపోయ్, త్మ గాీ మంలోనే ఆ పనసలు చసేసకుంటట ఉపాధి పొ ందసతయర్ధ. 

18. 1961 – 71 ల మధా పటీణ పాింతయల జనయభా ఎంత్ ప్ రధగధంద్?ి                                          జ. 3 కోటుి  (30 మలియనసి ) 
19. 1961 – 71 ల మధా వలసల వలన  పటీణ పాింతయల జనయభా ఎంత్ ప్ రధగధంద్ి?   

జ. 60 లక్షలు (6 మలియనసి ) లేద్య అయ్ద్ింట ఒక వంత్ు  
20. 2001 – 11 మధాకాలంలో  పటీణ జనయభా ఎంత్ ప్ రధగధంద్ి?                                           జ. 9.1 కోటుి  (91 మలియనసి ) 

21. 2001 – 11 మధాకాలంలో  పటీణ జనయభా సహజ ప్ ర్ధగుదల వలన ఎంత్ ప్ రధగధంద్ి?               జ. 4 కోటుి  (40 మలియనసి ) 

22. పటీణ జనయభా ప్ ర్ధగుదలకు పధియన కార్ణం ఏద్ి?                              జ. పటీణయలలో ఉంటునన పజిల సహజ ప్ ర్ధగుదల  
 (వివర్ణ:- 2001 – 11 మధాకాలంలో సహజ ప్ ర్ధగుదల వలన పటీణ జనయభా 44%  ప్ రధగధంద్ి) 

23. పటీణ జనయభా ప్ ర్ధగుదలకు ర ండవ పధియన కార్ణం ఏద్ి?  
జ. గాీ మీణ పాింతయలనస పటీణ పాింతయలుగా పకిటించడం, పటీణ పాింతయలు విసతరధంచడం 

(వివర్ణ:- 2001 – 11 మధాకాలంలో గాీ మీణ పాింతయలనస పటీణ పాింతయలుగా పకిటించడం, పటీణ పాింతయలు విసతరధంచడం 

 వలన పటీణ జనయభా 32% ప్ రధగధంద్ి) 
24. పటీణ జనయభా ప్ ర్ధగుదలకు మూడవ పధియన కార్ణం ఏద్?ి               జ. గాీ మీణ పాింతయల నసంచి పటీణయలకు వలస వ ళళటం 

(వివర్ణ:- 2001–11 మధాకాలంలో గాీ మీణ పాింతయల నసంచి పటీణయలకు వలస వ ళళటం వలన పటీణ జనయభా 24% ప్ రధగధంద్ి) 
25. 2001–11 మధాకాలంలో గాీ మీణ పాింతయల నసంచి పటీణయలకు వలస వ ళళటం వలన పటీణ జనయభా ఎంత్ ప్ రధగధంద్?ి 

1/3 వ వంత్ు;    1/5 వ వంత్ు;      1/4 వ వంత్ు;     1/6 వ వంత్ు                                         జ. 1/4 వ వంత్ు  
(వివర్ణ: 2001–11 మధాకాలంలో గాీ మీణ పాింతయల నసంచి పటీణయలకు వలస వ ళళటం వలన పటీణ జనయభా 24% ప్ రధగధంద్ి. 
24% అనేద్ ి1/4 వ వంత్ు కు దగగర్గా ఉంటుంద్ి) 

26.  జనగణన పకిార్ం భార్త్ద్ేశ్ంలో పతిి నలుగురధలో ఎంత్మంద్ి వలస వచిున వాళళళగా ఉనయనర్ధ?                       జ. ఒకర్ధ  
(మర్క విధంగా చెపాులంటే - జాతీయ జనయభా గణన పకిార్ం భార్త్ద్శే్ంలో పతిి నయలగవ వాకిత వలస వచిున వాళళళ.) 

27. సాధయర్ణంగా గాీ మీణ పాింతయలనసంచి గాీ మీణ పాింతయలకు వ ళళళ వలసలు ఎంత్ కాలం లోపు ఉంటాయ్?     జ. ఆర్ధ న లలలోపు 
28. జాతీయ సరేవలలో తయతయులికంగా వలస వ ళళళ వాళళ సంఖా ఎందసకు త్కుువగా చూప్రంచబడుతోంద్?ి  

జ. “వలస వ ళిళన వాకిత” అనన పద్యనిక ిఉనన నిర్వచన పరధమతి వలి అనగా 6 న లల లోపు వలసలనస వలసలుగా 
గురధతంచకపో వడం వలన 

(వివర్ణ:- ఒక వాకిత పసిసత త్ం నివస్రససత నన పాింతయనిక ివేరే పాింత్ం నసంచి వచిునటియ్తే, అలల వచిు ఆర్ధ న లలు లేద్య 
అంత్కంటే ఎకుువ అయ్తనేే ద్యనిని వలసగా జాతీయ సరేవలు గురధతసాత య్. ఒక వళే ఆ వాకిత పసిసత త్ నివాస పాింతయనిక ివచిు 
ఆర్ధ న లలు కాకపో తే ద్యనిని వలస గా గురధతంచవు. సాధయర్ణంగా గాీ మీణ పాింతయలనసంచి గాీ మీణ పాింతయలకు వ ళళళ వలసలు 
ఆర్ధ న లలోపు లోపు ఉంటాయ్. ఈ వలసలనస “జాతీయ సరేవలు” మరధయు “జనగణన” వలసలుగా గురధతంచవు.  కాబటిీ  
జాతీయ సరేవలలో తయతయులికంగా వలస వ ళళళ వాళళ సంఖా త్కుువగా చూప్రంచబడుతోంద్ి) 

29. ద్ేశ్ంలో పంచద్యర్నస ఉత్ుతిత  చేస్త అతి ప్ దద  రాషీ్టంా ఏద్?ి                                                                  జ. ఉత్తర్పది్ేశ్ 

30. ద్ేశ్ంలో పంచద్యర్నస ఉత్ుతిత  చేస్త ర ండవ అతి ప్ దద  రాషీ్టంా ఏద్ి?                                                          జ. మహారాషీ్ట ా

31. మహారాషీ్ట ాలో సహకార్ చకుర్ కరామగారాలు ఎనిన ఉనయనయ్?                                                                  జ. 186 

32. కొయ్నయ ఆనకటీ ఏ నద్ ిప్  ైగలదస?                                                                                    జ. కొయ్నయ నద్ిప్  ై
(అదనపు సమలచయర్ం:- కొయ్నయ నద్ి కృష్టాా  నద్ిక ిఉపనద్ి. కొయ్నయ నద్ి మహారాషీ్ట ాలో పుటిీ , మహారాషీ్ట ాలోనే కృష్టాా  నద్లిో 
కలుససత ంద్ి. కొయ్నయ నద్ ిప్ ై ఆనకటీ నిరామణం 1964 నయటకిి పూరధత అయ్ంద్ి) 

33. కొయ్నయ ఆనకటీ మహారాషీ్టలాోని ఏ జిలలి లో ఉంద్?ి                                                                  జ. సతయరా జిలలి  లో 
34. మహారాషీ్ట ాలో ప్ దద  ఎత్ుత న చెర్కు సాగు చెయాటం ఎపుట ినసండి మొదలు అయ్ంద్ి?            
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జ. 1970 దశాబద  ఆర్ంభం నసంచి లేద్య కొయ్నయ ఆనకటీ నిరామణం పూరధత అయ్న త్ర్ధవాత్ నసంచి 

35. 1970 దశాబద  ఆర్ంభం నసంచి మహారాషీ్ట ాలో ప్ దద  ఎత్ుత న చెర్కు సాగు చెయాటానికి కార్ణం ఏమట?ి    జ. కొయ్నయ ఆనకటీ వలి 

36. పతిి సంవత్సర్ం చెర్ధకు నర్కటానికి మధా మహారాషీ్ట ానసంచి పశిుమ మహారాషీ్ట ాకు వలస వ ళళళ వారధ సంఖా ఎంత్? 

జ. 6,50,000 

37. మధా మహారాషీ్ట ానసంచి పశిుమ మహారాషీ్ట ాకు వలస వ ళళళ వారధలో 6 – 14 సంవత్సరాల ప్రలిలు ఎంత్ మంద్ ిఉంటార్ధ?  
జ. 2,00,000 

38. మహారాషీ్ట ాలో చెర్కు నర్కటానికి జరధగధన వలసలనస “జనగణన” ఎందసకు వలసలు గా గురధతంచదస?  
జ. చెర్కు నర్కటానికి వలస వచిున వార్ధ 6 న లలలోపు తిరధగధ వారధ గాీ మలలకు వ ళిళపో తయర్ధ. కాబటిీ   వీటిని వలసలు గా 
జనగణన గురధతంచదస. 

39. మహారాషీ్టలాో చెర్కు నరధకవితే్కు వలస వచిున వార్ధ నివస్రంచే “గుడసి్ ” నస ఏమంటార్ధ?                                   జ. కోప్ర 
40. “కోప్ర” లనస వటేతిో నిరధమసాత ర్ధ?                                                                        జ. బొ ంగులు, వ దసర్ధ త్డకిలు తో  
41. “కోప్ర” లనస ఏ ఆకార్ంలో  నిరధమసాత ర్ధ?                                                                                   జ. శ్ంఖస ఆకార్ం లో (cone shape) 

42. “కోప్ర” లు ఏ రాషీ్టంా లో ఉంటాయ్?                                                                                        జ. మహారాషీ్టా లో  
43. “గాడి” కేంద ినివాస పాింతయలలో ఎనిన కోప్ర లు ఉంటాయ్?                                                     జ. 50 – 100 కోప్ర లు  
44. “టలైర్” కేంద ినివాస పాింతయలలో ఎనిన కోప్ర లు ఉంటాయ్?                                                    జ. 200 – 500 కోప్ర లు  
45. పరధమలణం దృష్టాీ య కిీంద్ి వాటిని చినన నసంచి ప్ దద  వర్కూ అమర్ుండి 

“టలైర్”;     “కోప్ర”;     “గాడి”                                                                                       జ. “కోప్ర”; “గాడి”;  “టలైర్” 
( “కోప్ర గాడి టలైర్ధ” అన ేవాకాం గుర్ధత ంచసకుంట ే“కోప్ర”; “గాడి”;  “టలైర్” అనే పద్యలు ససలువుగా గుర్ధత కు వసాత య్) 

46. మహారాషీ్ట ాలో  “పంచద్యర్ పటీీ ” గా ప్రలవబడే జిలలి లేవి? 

జ. నయస్రక్,  అహమమద్ నగర్,  పూనయ,  సతయరా,  సాంగధి ,  కొలలహ పూర్,  ష్టో లలపూర్ (7 జిలలి లు) 
47. “పంచద్యర్ పటీీ ” ఎకుడి నసంచి ఎంత్వర్కూ విసతరధంచి ఉంద్?ి       జ. గుజరాత్ లోని సూర్త్ నసంచి కరాా టక లోని బ లలగ ం వర్కూ 

48. “పంచద్యర్ పటీీ ” ఏ ఏ రాష్టాీ ా లలో  విసతరధంచి ఉంద్?ి                                       జ. గుజరాత్, మహారాషీ్ట,ా కరాా టక రాష్టాీ ా లలో  
49. మహారాషీ్ట ాలోని కర్ధవు ప్డీిత్ పాింత్మదే్ి?                                                                       జ. మర్టావడయ పాింత్ం     
50. మహారాషీ్టలాో గల మర్టావడయ పాింత్ం లోని  ఏ జిలలి ల నసంచి  చరె్కు నర్కటానికి వలస వ ళాత ర్ధ?  

జ. బీడ్, జల్ గావ్, అహమద్ నగర్, నయస్రక్, జలలనల నసంచి 

51. కిీంద్ి జిలలి లలో భిననంగా ఉనన ద్యనిని గురధతంచండి. 
అహమద్ నగర్;     సతయరా,       బర్ుమలన్;     ష్టో లలపూర్                                                                  జ. బర్ుమలన్  
(వివర్ణ:- బర్ుమలన్ జిలలి  పశిుమ బ ంగాల్ రాషీ్టంా లో ఉంద్ి. మగధలిన జిలలి లు మహారాషీ్ట ాలో ఉనయనయ్) 

52. పశిుమ బ ంగాల్ లోని ఏ జిలలి కు వరధకోత్ల కాలంలో కూలీలు వలస వ ళతయర్ధ?                                జ. బర్ుమలన్ జిలలి కు 
53. పశిుమబ ంగాల్ లోని బర్ుమలన్ జిలలి కు వరధకోత్లకాలంలో ఎంత్మంద్ి కూలీలు వలసవ ళతయర్ధ?జ.5 లక్షల కంట ేఎకుువ మంద్ి 
54. పశిుమబ ంగాల్ లో వరధకోత్లకు వలస వ ళళళ వారధలో అధిక శాత్ం ఎవర్ధనయనర్ధ?  జ. గధరధజనసలు, ఇత్ర్ త్కుువ కులలల వాళళళ 
55. సవర్ గధరధజన జాతికి చెంద్ని మగవాళళళ ఏ పనికి వలస వ ళళత్ుంటార్ధ?                             జ. అసాసం లోని తోటల పనిక ి

56. ఒడశిా లోని గనసలలో పని చయెాటానిక ిఏ ఏ  గధరధజన జాత్ుల పుర్ధష్టులు వలస వ ళతయర్ధ?                జ. ముండ,  సంతయల్ 

57. మహారాషీ్ట ాలోని చపేల పాిస్ స్రంగ్ కరామగారాలలో పని చయెాటానికి ఏ రాషీ్టంా నసంచి మహళిలు వలస వ ళతయర్ధ?         జ. కేర్ళ  
58. కేర్ళ నసంచి ఎంత్ మంద్ి మహిళలు మహారాషీ్ట ాలోని చపేల పాిస్ స్రంగ్ కరామగారాలలో పని చయెాటానికి వలస వ ళతయర్ధ? 

జ. 50,000 మంద్ ిమహళిలు 
59. కిీంద్ి వానిలో సరధకాని జత్ ఏద్?ి 

బర్ుమలన్ జిలలి      -     చరె్కు నరధకవిేత్కు వలసలు 
అసాసం              -     తోటల పనికి వలసలు 
ఒడశిా               -     గనసలలో పనికి వలసలు 
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మహారాషీ్ట ా          -     చపేల పాిస్ స్రంగ్ కరామగారాలలో పనికి వలసలు 
జ. బర్ుమలన్ జిలలి    -   చెర్కు నరధకవిేత్కు వలసలు  (సరధయ్ ైనద్ి : బర్ుమలన్ జిలలి    -   వరధకోత్లకు వలసలు) 

60. కిీంద్ి వానిలో సరధకాని జత్ ఏద్?ి 

బర్ుమలన్ జిలలి      -     వరధకోత్లకు గధరధజనసలు, ఇత్ర్ త్కుువ కులలల వాళళ వలసలు 
అసాసం              -     తోటల పనికి “సవర్” గధరధజన జాతి  పుర్ధష్టుల వలసలు 
ఒడశిా               -     గనసలలో పనికి “ముండ”, “సంతయల్” గధరధజన జాతి పుర్ధష్టుల వలసలు 
మహారాషీ్ట ా          -     చపేల పాిస్ స్రంగ్ కరామగారాలలో పనికి కరే్ళ పుర్ధష్టుల వలసలు 
జ. మహారాషీ్ట ా  -   చపేల పాిస్ స్రంగ్ కరామగారాలలో పనికి కరే్ళ పుర్ధష్టుల వలసలు 
(సరధయ్ ైనద్ి:- మహారాషీ్ట ా  - చేపల పాిస్ స్రంగ్ కరామగారాలలో పనికి కరే్ళ మహిళల వలసలు) 

61. గాీ మీణ కారధమకులప్  ైజాతీయ కమష్టన్ 1990 లలో ఇచిున నివేద్కిలో కాలలనసగుణ వలసలకు ప్తర్ునన కార్ణమదే్ి?  
జ. అసమలన అభివృద్ిద , పాింతయల మధా అసమలనత్లు 

62. 2007-08 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో కాలలనసగుణ వలసద్యర్ధలలో ష్ డూాలా్ కులలల (SC) వారధ శాత్మ ంత్?                    జ. 19% 

63. 2007-08 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో కాలలనసగుణ వలసద్యర్ధలలో ష్ డూాలా్ తెగల (ST)వారధ శాత్మ ంత్?                       జ. 23% 

64. 2007-08 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో కాలలనసగుణ వలసద్యర్ధలలో ఇత్ర్ వ నసకబడిన త్ర్గత్ుల (OBC) వారధ శాత్మ ంత్?   జ. 40%   
65. 2007-08 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో కాలలనసగుణ వలసద్యర్ధలలో ఇత్ర్ కులలల (OC) శాత్మ ంత్?                             జ. 18% 

66. గుతేతద్యర్ధలు (ఏజ ంటుి ) కు యజమలనసలు ఎందసకు పతిిఫలం ఇసాత ర్ధ? 

జ. వలస కారధమకులతో ఒపుంద్యలు కుదసర్ధుకోవడయనికి గుతేతద్యర్ధలు యజమలనసలకు సహకరధంచడం వలన 

67. వలస కూలీలు త్మకు వచుే ద్యంటలి  కొంత్ మొతయత నిన  ఏజ ంటికు ఎందసకు ఇసాత ర్ధ?            జ. త్మకి పని చూప్రంచినందసకు  
68. గుతేతద్యర్ధలకు ఎనినవిధయలుగా లలభం చకేూర్ధతోంద్ి? 

జ. యజమలనసల నసంచి పతిిఫలం అందసత్ుంద్ి. వలస కూలీల నసంచి కొంత్ మొత్తం అందసత్ుంద్ి. తయము పర్ావకే్షకులుగా 
పనిచేస్రనందసకు వతే్నం లభిససత ంద్ి.  

69. ఐకారాజాసమతి అభివృద్ిద  కార్ాకీమం (UNDP) పకార్ం అంత్రాా తీయ వలసల సంఖా ఎంత్?  జ. 20 కోటుి  (200 మలియనసి ) 
70. ఐకారాజాసమతి అభివృద్ిద  కార్ాకీమం (UNDP) పకార్ం ఒక అభివృద్ిద  చెందసత్ునన ద్ేశ్ం నసంచి మర్క అభివృద్ిద  చెందసత్ునన 

ద్ేశానిక ివలస వ ళళత నన వార ంత్మంద్ి?                                            జ. 7 కోటి (70 మలియనసి ) కంట ేత్కుువ మంద్ ి

71. భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి అంత్రాా తీయ వలసలు ర ండు ర్కాలు. అవి ఏవి? 

జ. 1)భార్త్ద్శే్ం నసంచి అభివృద్ిద  చెంద్ిన ద్శేాలకు వలసలు 2) భార్త్ద్శే్ం నసంచి పశిుమ ఆస్రయల ద్ేశాలకు వలసలు 
72. భార్త్ద్ేశ్ంనసంచి అభివృద్ిదచెంద్ిన ద్శేాలకు ఎటువంట ివార్ధ వలస వ ళాత ర్ధ?జ.సాంకతేిక న పైుణాం, వృతిత  అనసభవం ఉననవార్ధ 
73. భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి అభివృద్ిద  చంెద్ిన ద్శేాలకు వలస వ ళళి వారధకి ఉద్యహర్ణలు ఇవవండి.  

జ. ఐట ినిపుణులు, డయకీర్ధి , మేనజే్ మ ంట్ నిపుణులు 
74. భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి ఏ అభివృద్ిద  చెంద్ిన ద్శేాలకు వలసలు ఉంటునయనయ్?            జ. అమ రధకా, క నడయ, ఇంగాి ండు, ఆస్తీ లాియల 
75. ఇటవీల కాలంలో భార్త్ద్శే్ వృతిత  నిపుణులు ఏ ఏ ద్శేాలకు కూడయ వలస వ ళళత్ునయనర్ధ?  

జ. జర్మనీ, నయరేవ, జపాన్, మలేష్రయల  
76. 1990 లలో భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి అభివృద్ిద  చెంద్ని ద్ేశాలకు సంవత్సరానిక ిఎంత్మంద్ి వలస వ ళళళవార్ధ?    జ. 60,000 మంద్ి  
77. భార్త్ద్ేశ్ంనసంచి పశిుమ ఆస్రయల ద్శేాలకు ఎటువంటి వార్ధ వలస వ ళాత ర్ధ?     జ. న పైుణాం లేని, కొంత్ న పైుణాం ఉననవార్ధ 
78. పశిుమ ఆస్రయల ద్ేశాలు పధియనంగా ద్నేిని ఎగుమతి చేసాత య్?                                                        జ చముర్ధ నస  
79. భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి పశిుమ ఆస్రయలక ివలస వ ళళత్ుననవారధ లో ఎకుువమంద్ి ఏ ద్శేాలకు వలస వ ళళత్ునయనర్ధ? 

జ. సౌద్వ అరేబ్లయల, యు.ఏ.ఇ. (United Arab Emirates) 

80. భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి పశిుమ ఆస్రయలక ిపతిీ సంవత్సర్ం ఎంత్మంద్ి వలస వ ళళత్ునయనర్ధ?                     జ. 3 లక్షల మంద్ ి

81. భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి పశిుమ ఆస్రయలక ివలస వ ళళత్ునన వారధలో అయ్ద్ింట ముగుగ ర్ధ ఏ ఏ రాష్టాీ ా లకు చెంద్నివార్ధ? 

జ. కరే్ళ, త్మళనయడు, ఆంధపిది్ేశ్ రాష్టాీ ా లకు చెంద్నివార్ధ 
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82. పశిుమ ఆస్రయలకు వలస వ ళళళ భార్తీయ కారధమకులు ఎకుువగా  ఏ ఏ ర్ంగాలలో పనిచయేుచసనయనర్ధ?  
జ. భవన నిరామణం, మర్మమత్ుల నిర్వహణ, స్తవలు, ర్వాణయ, టలలికమూానికషే్టన్ ర్ంగాలలో  

83. పశిుమ ఆస్రయలలో పనిచసేసత నన కేర్ళీయులు పంప్రంచే డబుబ కరే్ళ మొత్తం ఆద్యయంలో ఎననవ వంత్ు? 

జ. అయ్ద్ింట ఒక వంత్ు  (1/5 వ వంత్ు) 
84. 1970 లలో కరే్ళ లో “త్లసరధ సగటు వినియోగం” ద్శే్ సగటు కంట ే__________ గా ఉండదే్ి.                        జ. త్కుువ  
85. 2000 లలో కేర్ళలో “త్లసరధ సగటు వినియోగం” ద్శే్ సగటు కంట ే____ శాత్ం ఎకుువగా ఉంద్ి.                          జ. 40 

86. కేర్ళ నసంచి విద్ేశాలకు వలస వ ళళళ వార్ధ ఎంత్మంద్ ిఉనయనర్ధ?                                                జ. 25 లక్షల మంద్ి   
87. కేర్ళ రాషీ్ట ాGDP (Gross Domestic Product) లో పవిాస కేర్ళీయుల వాటా ఎంత్?                                     జ. 35 శాత్ం 

88. ర్ూపాయ్ బలహనీపడిత ేపవిాస కేర్ళీయులు సంతోష్టంగా ఉండడయనికి కార్ణమేమటి?  
జ. పవిాస కరే్ళీయులు భార్త్ ద్శే్ంలో ఉనన త్మ బంధసవులకు డబుబలు డయలరి్ ర్ూపం లో పంప్రసూత  ఉంటార్ధ. త్మ 
బంధసవులు వాటనిి ర్ూపాయ్లలోకి మలర్ధుకుంటట ఉంటార్ధ. ర్ూపాయ్ బలహనీపడనిపుడు, డయలరి్నస ర్ూపాయ్లలోకి 
మలరధునపుడు వీరధకి ఎకుువ డబుబలు వసాత య్. కాబటిీ  పవిాస కేర్ళీయులు సంతోష్టంగా ఉంటార్ధ.  

89. కేర్ళ లో పధియన పండుగ ఏద్ి?                                                                                            జ. ఓనం పండుగ 

90. వలసల చటీం (Emigration Act) నస పారి్మ ంట్ ఏ సంవత్సర్ంలో చసే్రంద్?ి                                             జ. 1983 లో 
91. భార్త్ద్ేశీయులు విద్ేశాలకు వలస వ ళిి పనిచయేటానిన పర్ావకే్ించే చటీం ఏద్ి?                         జ. వలసల చటీం, 1983 

92. వలసల చటీం, 1983 ఎందసకు చయేబడింద్ి?                     జ. విద్శేాలకు వలస వ ళళళ వాళళ పయిోజనయలనస కాపాడటానికి  
93. విద్శేాలలో ఉనన భార్తీయ వలస కారధమకులు త్మకు కష్టాీ లు కలిగధనపుడు ఎవరధని సంపది్ంిచయలి? 

జ. ఆ ద్ేశ్ంలో ఉనన భార్తీయ ద్ౌత్ా కారాాలయలనిన 

9. రాాంపపరాం : గాా మ ఆరిిక వావసి్త 
1. భార్త్ద్ేశ్ గాీ మలలలో పధియన ఉత్ుతి కార్ాకలలపం ఏద్ి?                                                                జ. వావసాయం 

2. వావసాయం కాకుండయ ఇత్ర్ ఉత్ుతిత  కార్ాకలలపాలనస ఏమంటార్ధ?                              జ. వావసాయ్యత్ర్ కార్ాకలలపాలు 
3. భార్త్ద్ేశ్ంలో వావసాయపర్ంగా సంపననమ నై కొనిన పాింతయలనస తెలపండి.        జ. పంజాబ్, హరాానయ, పశిుమ ఉత్తర్ పది్ేశ్  
4. వావసాయ ఉత్ుతితకి చయలల కటలకమ నై అంశ్ం ఏద్ి?                                                                             జ. భూమ 

5. భూమని కొలవటానికి ద్ేనిని పాిమలణకి కొలమలనం గా ఉపయోగధసాత ర్ధ?                                                     జ.హెకాీ ర్ధ 
6. భూమని కొలవటానికి గాీ మలలలో ఉపయోగధంచే సాథ నిక కొలమలనయలేవి?                              జ. స్ ంటుి , గుంటలు, ఎకరాలు 

(అదనపు సమలచయర్ం:- 2 ½  స్ ంటుి  = 1 గుంట;   40 గుంటలు = 1 ఎకర్ం;   100 స్ ంటుి  = 1 ఎకర్ం ) 

7. ఒక హెకాీ ర్ధ కి ఎనిన ఎకరాలు?                                                                                   జ. ర ండుననర్ ఎకరాలు 
8. ఒక హెకాీ ర్ధ కి ఎనిన చదర్పు మీటర్ధి ?                                                                   జ. 10,000 చదర్పు మీటర్ధి  

9. రాంపుర్ం లో ఖరీఫ్ లో ఏ పంటలు పండిసాత ర్ధ?                                                                           జ. జొనన, సజా  
10. రాంపుర్ంలో అకోీ బర్ధ-డసి్ ంబర్ధ న లల మధా ఏ పంట పండసిార్ధ?                                                 జ. బంగాళాదసంప 

11. రాంపుర్ం లో ర్బీ లో ఏ పంట పండిసాత ర్ధ?          జ. గోధసమ 

12. శీతయకాలపు పంట ఋత్ువు 
ఖరీఫ్;     ర్బీ;       జయలద్;      ఏద్వకాదస                                                                                       జ. ర్బీ 

13. వరాష కాలపు పంట ఋత్ువు 
ఖరీఫ్;     ర్బీ;       జయలద్;      ఏద్వకాదస                                                                                     జ. ఖరీఫ్ 

14. చెర్కు పంట పండడయనికి ఎంత్కాలం పడుత్ుంద్?ి                                                                    జ. ఒక సంవత్సర్ం 

15. ఈ కిీంద్ివానిలో ఖరఫీ్ పంట కానిద్ి. 
వరధ;     గోధసమ;     జొనన;     సజా.                                                                                           జ. గోధసమ 

16. ర ైత్ులు త్మ ఉత్ుత్ుత లనస అముమకోవడయనికి పభిుత్వం ఏరాుటు చసే్రన పది్శేానిన ఏమంటార్ధ?              జ. మలర ుట్ యలర్ధా  
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17. A.M.Y. ని విసతరధంపుము.                                               జ. Agriculture Market Yard - వావసాయ మలర ుట్ యలర్ధా  
18. బహుళ పంటల సాగు అంట ేఏమట?ి            జ. ఒకే విస్ీత రా్ంలో సంవత్సర్ంలో ఒకట ికంట ేఎకుువ పంటలనస సాగు చయెాటం 

19. భూమ నసంచి ఉత్ుతితని (ద్గిుబడనిి) ప్ ంచటానికి అత్ాంత్ సాధయర్ణమ ైన పదుతి ఏద్ి?                   జ. బహుళ పంటల సాగు 
20. రాంపుర్ం కి  విదసాత్  రాకపూర్వం  బావుల నసంచి నీళళళ తోడటానిక ిఉపయోగధంచిన పరధకర్ం ఏమటి?         జ. పరధషయన్ వీల్ 

21. రాంపుర్ం లో విదసాత్ వచిున త్ర్ధవాత్ సాగునీటి విస్ీత రా్ం ప్ ర్గడయనికి కార్ణం ఏమటి? 

                జ. విదసాత్ నస ఉపయోగధంచి బో ర్ధబావుల ద్యవరా తేలికగా నీటిని తోడ ిసాగు నీర్ధ అంద్ించడయనికి వీలయ్నందసన 

22. ద్ేశ్ంలో సాగునీటి సదసపాయలలు బాగా ఉనన పాింతయలు ఏవి?                                  జ. నద్వమ దై్యనయలు, కోసాత  పాింతయలు 
23. ద్ేశ్ంలో సాగునీటి సదసపాయలలు త్కుువ గా ఉనన పాింతయలేవి?                జ. దకున్ ప్ీఠ్భూమ వంట ిప్ీఠ్భూమ పాింతయలు 
24. ద్ేశ్ంలోని సాగు విస్ీత రా్ంలో ఎంత్ విస్ీత రాా నికి సాగునీట ిసదసపాయం ఉంద్ి?         జ. 40 శాత్ం కంటే త్కుువ (ససమలర్ధ 40%) 

25. ద్ేశ్ంలోని సాగు విస్ీత రా్ంలో ఎంత్ విస్ీత రా్ం వరాష ధయర్ంగా ఉంద్ి?                         జ. 60 శాత్ం కంట ేఎకుువ (ససమలర్ధ 60%) 
26. ర్సాయనిక ఎర్ధవులు, పుర్ధగుమందసలనస అధకింగా వాడడం వలన ఏమ జర్ధగుతోంద్ి?                జ. భూసార్ం త్గుగ తోంద్ి 

(అదనపు సమలచయర్ం:- ర్సాయనిక ఎర్ధవులు, పుర్ధగుమందసలనస అధికంగా వాడడం వలన, ఇవి నలేలోని బాకటీరధయల, ఇత్ర్ 
సూక్షమజీవులనస చంప్తసాత య్. సూక్షమజీవులు అనిన ర్కాల పో ష్టకాలనస మొకులకు అంద్ిసాత య్. ఇవి త్గధగనపుడు ఆయల 
పో ష్టకాలు అందవు. అంటే న ల సార్ం త్గధగపో త్ుంద్ి.) 

27. భార్త్ద్ేశ్ంలో సాగునీటిక ిపధియనంగా ద్నేిమీద ఆధయర్పడుత్ునయనర్ధ?                                        జ. భూగర్భ జలం మీద 

28. భూగర్భ జలలలు పమిలదకర్ సాథ య్క ిపడిపో త్ుండడయనిక ికార్ణమమేట?ి  జ. సాగునీటకిి భూగర్భ జలలలనస ఎకుువగా వాడడం  
29. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎపుటి నసంచి సాగుభూమ విస్ీత రా్ం స్రథర్ంగా ఉంద్ి?                                                     జ. 1970 నసండి 
30. 1970 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో సాగుభూమ విస్ీత రా్ం ఎంత్?                                                       జ. 140 మలియన్ హెకాీ ర్ధి   
31. 2010 లో భార్త్ద్ేశ్ంలో సాగుభూమ విస్ీత రా్ం ఎంత్?                                                       జ. 140 మలియన్ హెకాీ ర్ధి  

32. 2 హకెాీ రి్ కంటే త్కుువ సాగు భూమ విస్ీత రా్ం కలిగధన ర ైత్ులనస ఏమంటార్ధ?                                       జ. చినన ర ైత్ులు 
33. 2 హకెాీ రి్ కంటే ఎకుువ సాగు భూమ విస్ీత రా్ం కలిగధన ర ైత్ులనస ఏమంటార్ధ?                       జ. మధా త్ర్గతి, ప్ దద  ర తై్ులు 
34. ద్ేశ్ంలో ని మొత్తం ర ైత్ులలో చినన ర తై్ుల శాత్ం ఎంత్?                                                                        జ. 87%  
35. ద్ేశ్ంలో ని మొత్తం ర ైత్ులలో మధా త్ర్గతి, ప్ దద  ర ైత్ుల శాత్ం ఎంత్?                                                         జ. 13% 

36. ద్ేశ్ంలోని మొత్తం సాగు భూమలో చినన ర ైత్ుల సాగు భూమ ఎంత్ శాత్ంగా ఉంద్ి?                                        జ. 48% 

37. ద్ేశ్ంలోని మొత్తం సాగు భూమలో మధా త్ర్గతి, ప్ దద  ర తై్ుల సాగు భూమ ఎంత్ శాత్ంగా ఉంద్ి?                         జ. 52% 

38. ద్ేశ్ంలో సాగు భూమ పంప్రణ ీలో అసమలనత్లు ఉనయనయని ఎలల చపెుగలవు? 

జ. 87% చినన ర తై్ులు 48% సాగుభూమని సాగు చేయడం, 13% మధా త్ర్గతి, ప్ దద  ర తై్ులు 52% సాగుభూమని సాగు 
చేయడం అనదే్ి ద్శే్ంలో సాగు భూమ పంప్రణ ీలో అసమలనత్లు ఉనయనయని సూచిససత ంద్ి. 

39. ద్ేశ్ంలో అనేకమంద్ ిర తై్ులకు చినన కమతయలు (చినన పొ లలలు) ఉండడయనిక ికార్ణం ఏమటి? 

జ. వావసాయం త్పు మగతయ ర్ంగాలలో ఉపాధ ిఅవకాశాలు ఎకుువగా లేకపో వడం మరధయూ ఇత్ర్ కార్ణయల వలన ఎకుువ 
మంద్ి వావసాయం ప్ ై ఆధయర్పడుత్ునయనర్ధ. త్ండి ినసంచి వార్సత్వంగా వచేు భూమన ే కుమలర్ధలు ప్ దద  అయ్న త్ర్ధవాత్  
పంచసకుంటునయనర్ధ. అందసవలి ప్ దద  కమతయలు చినన కమతయలుగా మలర్ధత్ునయనయ్.  

40. ఉత్ుతి యొకు ఉద్ేదశ్ం ఏమట?ి                                         జ. పజిలకు అవసర్మ నై వససత వులు, స్తవలనస అంద్ంిచటం 

41. వససత వులు లేద్య స్తవలనస ఉత్ుతిత  చయేటానిక ికావలస్రనవాటిని ఏమంటార్ధ?                                 జ. ఉత్ుతిత  కార్కాలు  
42. ఉత్ుతిత  కార్కాలు ఎనిన? అవి ఏవి?   

జ ఉత్ుతిత  కార్కాలు నయలుగు. అవి 1. భూమ, 2. శ్ీమ, 3. మూలధనం లేద్య ప్ టుీ బడి, 4. జాు నం, వాాపార్ దక్షత్  
43. ఉత్ుతితకి అవసర్మ నై సహజవనర్ధలేవి?                              జ. భూమ,  నీళళళ, అడవులు, ఖనిజ లవణయలు మొదల ైనవి 

44. వావసాయ ర్ంగం లో ఉత్ుతిత  కార్కాలలో పధియనమ నైద్ ిఏద్?ి                                                                జ. భూమ 

45. శ్ీమ అంట ేఏమటి?   
జ. శ్మీ అంట ేకవేలం శారరీ్క శ్ీమే కాకుండయ ఉత్ుతితక ిఅవసర్మ నై మలనవ పయితయనలనినంటినీ శ్ీమగానే భావించయలి. 
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46. శ్ీమ కు కొనిన ఉద్యహర్ణలు ఇవవండి. 
జ. ఇంజనీర్ధి , మనేజేర్ధి , అకౌంటలంటుి , సూపర్ వ ైజర్ధి , యంత్ ిఆపరేటర్ధి , స్తల్స రధపజి ంటేటవిుి , రోజువార ీకూలీలు మొదల ైన 
వార్ధ చసే్త పనసలనీన శ్ీమ కిందక ేవసాత య్. 

47. మూలధనం లేద్య ప్ టుీ బడ ిఅంటే ఏమటి?  
జ. ఉత్ుతిత  యొకు అనిన దశ్లలో అవసర్మ నై ర్కర్కాల వససత వులకోసం ఖర్ధు ప్ టిీన సొ ముమనస ప్ టుీ బడ ిఅంటార్ధ. 

48. ప్ టుీ బడనిి ఎనిన ర్కాలుగా వరీగకరధంచవచసు?  అవి ఏవి?   
జ. ప్ టుీ బడ ిర ండు ర్కాలు. అవి 1. స్రుర్ ప్ టుీ బడి లేద్య భౌతిక ప్ టుీ బడ ి2. నిరావహక ప్ టుీ బడ ిలేద్య నిర్వహణ ప్ టుీ బడి 

49. స్రుర్ ప్ టుీ బడి లేద్య భౌతిక ప్ టుీ బడి అంట ేఏమటి? 

జ. ఉత్ుతితలో అనకే సంవత్సరాలపాటు ఉపయోగపడే పనిముటుి , యంతయిలు, భవనయలు వంటి వాటిని స్రుర్ ప్ టుీ బడ ిలేద్య 
భౌతిక ప్ టుీ బడి అంటార్ధ.  

50. స్రథర్ లేద్య భౌతిక ప్ టుీ బడిక ిఉద్యహర్ణ 

వేత్నయలప్ ై ఖర్ధు;     ముడి సర్ధకులప్ ై ఖర్ధు;     యంతయిలప్ ై ఖర్ధు;       మలర ుటింగ్ ప్ ై ఖర్ధు            జ. యంతయిలప్ ై ఖర్ధు 

51. నిరావహక ప్ టుీ బడ ిలేద్య నిర్వహణ ప్ టుీ బడి అంట ేఏమటి? 

జ. ఉత్ుతితకి అవసర్మ నై ముడి సర్ధకులనస, ఇత్ర్ సర్ధకులనస కొనటానికి, ఉత్ుతిత  పూరధత చయేటానికి, ఉత్ుతిత  అయ్న  
వససత వులు, స్తవలనస మలర ుటలి  అమమటానికి అవసర్మ నై డబుబనస నిరావహక ప్ టుీ బడి లేద్య నిర్వహణ ప్ టుీ బడ ిఅంటార్ధ. 

52. స్రుర్ ప్ టుీ బడి కి నిరావహక ప్ టుీ బడి కి గల తేడయ ఏమటి? 

జ. స్రుర్ ప్ టుీ బడి వససత వులు ఉత్ుతిత  పకిిీయతో అయ్పో వు. అనేక సంవత్సరాలపాటు ఉత్ుతిత  పకిిీయలో ఉపయోగపడతయయ్. 
నిరావహక ప్ టుీ బడ ివససత వులు ఉత్ుతిత  పకిిీయలో పూరధతగా వినియోగధంపబడి చివర్కు మగలవు. 

53. ఉత్ుతిత  కార్కమ నై జాు నం, వాాపార్ దక్షత్ అంట ేఏమటి?  
జ. భూమ, శ్ీమ, భౌతిక ప్ టుీ బడ ిఉపయోగధంచసకొని సర్ధకులు లేద్య స్తవలు ఉత్ుతిత  చేయటానికి ఉత్ుతిత  పకిిీయకు 
సంబంధించిన జాు నయనిన కలిగధ ఉండడయనేన జాు నం, వాాపార్ దక్షత్ అంటార్ధ. 

54. రోజువార ీకూలీలకు పభిుత్వం నిరా్య్ంచిన కనీస వతే్నం కంటే త్కుువ కూలీ లభించడయనిక ికార్ణం ఏమటి? 

జ. కూలీల మధా తీవమి నై పో టీ ఉండడం అనగా త్కుువ కూలీక నైయ పనిచయెాటానిక ికూలీలు స్రదుపడడం 

55. MNGREGA ని విసతరధంచండి.   
జ. Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act – మహాతయమగాంధవ జాతీయ గాీ మీణ ఉపాధి హామీ చటీం 

(వివర్ణ: మహాతయమగాంధవ జాతీయ గాీ మీణ ఉపాధి హామీ చటీం కింద అమలు చసేసత నన పథకానిన మహాతయమగాంధవ జాతీయ 
గాీ మీణ హామీ ఉపాధి పథకం Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Scheme అంటార్ధ) 

56. మహాతయమగాంధవ జాతీయ గాీ మీణ ఉపాధి హామీ చటీంనస ఎపుడు చేసార్ధ?                                              జ. 2005 లో  
57. మహాతయమగాంధవ జాతీయ గాీ మీణ ఉపాధి హామీ చటీంనస ఎపుటి నసండ ిఅమలులోకి వచిుంద్ి?         జ. 2006 ఫ్రబవిరధ నసండ ి 
58. మహాతయమగాంధవ జాతీయ గాీ మీణ హామీ ఉపాధి పథకం కింద సంవత్సరానిక ిఎనిన రోజులు పని కలిుంచయలి?      జ. 100 రోజులు 
59. రాషీ్టంాలోని యజమలనసలందర్ూ (పభిుత్వ, ప్ ైరవటే్) చెలిించవలస్రన కనీస కూలీరటిేనస ఎవర్ధ నిరా్య్సాత ర్ధ?         జ. పభిుత్వం  
60. ఒక పనికి ఆడవాళళ కంటే మగవాళళకు ఎకుువ కూలీ ఎందసకు లభిససత ంద్ి?  

జ. మగవాళళళ ఆడవాళళ కంట ేఎకుువ శారీర్క శ్ీమ ఉపయోగధంచి పనసలు బాగా చేసాత ర్న ేనమమకం, లింగ వివక్షత్  
61. చయలల మంద్ ిచినన ర తై్ులు నిర్వహణ ప్ టుీ బడిని ఏవిధంగా సమకూర్ధుకుంటార్ధ?                                   జ. అపుు చేస్ర 
62. చినన ర తై్ులు నిర్వహణ ప్ టుీ బడ ికోసం ఎవరధ దగగర్ అపుులు చేసాత ర్ధ?  

జ. ప్ దదర తై్ులు, వడీావాాపార్ససత లు, సాగుకు అవసర్మయ్యా  వివిధ ఉతయుదకాలనస సర్ఫరాచేస్త వాాపార్ససత ల దగగర్ అపుు చేసాత ర్ధ. 
63. ర ైత్ులకు ఏ ఏ పనసలకు  నిర్వహణ ప్ టుీ బడి అవసర్మవుత్ుంద్ి? 

జ. విత్తనయలు, ర్సాయనిక ఎర్ధవులు, పుర్ధగుమందసలు, సాగు నీళళళ కొనటానికి, వావసాయ పరధకరాల మర్మమత్ులకు, 
కూలీలకు చలిెింపులు మొదల ైనవి.  
(వివర్ణ:- టాికీర్ధ కొంట ేఅద్ి స్రుర్ ప్ టుీ బడి. ఆ టాికీర్ధ కు చినన చినన మర్మమత్ులు చయే్స్తత  అద్ి నిర్వహణ ప్ టుీ బడ)ి 
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64. మధా త్ర్గతి, ప్ దద  ర ైత్ులు నిర్వహణ ప్ టుీ బడిని ఏవిధంగా సమకూర్ధుకుంటార్ధ?  
జ. వావసాయం ద్యవరా వచేు ఆద్యయంలోని మగులునస నిర్వహణ ప్ టుీ బడిగా ఉపయోగధసాత ర్ధ 

65. వావసాయంలో భౌతిక ప్ టుీ బడి వేటకిి అవసర్ం అవుత్ుంద్?ి 

జ. టాికీర్ధి , నూరధుడి యంతయిలు, పంటకోత్ యంతయిలు, బో ర్ధబావులు మొదల ైన వాటికోసం ప్ టిీన ప్ టుీ బడి భౌతిక ప్ టుీ బడి  
66. ఉత్ుతిత  – వినియోగం = ______________                                                                                జ. మగులు 

(వివర్ణ:- ఒక ర తై్ు 100 బసాత ల గోధసమలు పండించయడనసకుంటే, వాటిలో 40 బసాత లనస సొ ంతయనిక ివినియోగధంచసకుంటే 
అపుుడు మగులు 60 బసాత లు. ఉత్ుతిత  100 – వినియోగం 40 = మగులు 60) 

67. రాంపుర్ం లో  ర ండవ సాధయర్ణ కార్ాకలలపం ఏద్?ి                                                                     జ. పాడి పరధశ్ీమ 

68. పాల ఉత్ుతితక ికావలస్రన ఉత్ుతిత  కార్కాలేవి? 

జ. భూమ - ష్ డుా  నిరధమంచడయనికి; శ్ీమ – గదే్లెపో ష్టణకు; భౌతిక ప్ టుీ బడ ి– గేద్లెు కొనడయనికి;  
నిర్వహణ ప్ టుీ బడ ి– పశువుల మతే్, మందసలు కొనడయనిక ి

69. రాంపుర్ంలో నిఫవహించే వావసాయ్యత్ర్ కార్ాకలలపాలేవి?  
జ. పాడి పరధశ్ీమ(పాల ఉత్ుతిత), బ లిం త్యలరీ, కిరాణయ దసకాణయలు నడపడం, ప్రండిమర్ నిర్వహించడం, సర్ధకుల ర్వాణయ మొ. 

70. మీకు తెలిస్రన కొనిన వావసాయ్యత్ర్ కార్ాకలలపాలనస తలెుపండి. 
జ. కోళళ ప్ ంపకం, ర్వాణయ, బుటీల త్యలరీ, పాడ ిపరధశ్ీమ, వడంిగం పని, ఇటుకల త్యలరీ, దసకాణయల ఏరాుటు, చేపల 
ప్ ంపకం, బటీల త్యలరీ మొదల ైనవి. 

71. 2009-2010 లో భార్త్ద్ేశ్ం లోని పతిి 100 మంద్ి గాీ మీణ కారధమకులలో ఎంత్ మంద్ ివావసాయ్యత్ర్ పనసలలో ఉంటునయనర్ధ? 

జ. 32 మంద్ ి

72. గాీ మలలలో వావసాయ్యత్ర్ కార్ాకలలపాలు ప్ ర్గాలంట ేఏమ చయెలాలి? 

త్కుువ వడీాకి అపుులు అందసబాటులో ఉండయలి;                వససత వులు, స్తవలు అమమటానికి మలర ుటు ఉండయలి; 
మంచి రోడుి , ర్వాణయ, టలలిఫో న్ సౌకర్ాం ఉండయలి;                 ప్ ైవనీన                                                                         జ. ప్ వైనీన 

73. గాీ మలలలో వావసాయ్యత్ర్ కార్ాకలలపాలు ప్ ర్గాలిసన ఆవశ్ాకత్ ఏమట?ి 

జ. గాీ మలల నసంచి పటీణయలకు వలసలనస అరధకటీడయనికి, వావసాయ ర్ంగంలో అదనంగా ఉననవారధకి ఉపాధి కలిుంచడయనిక ి

74. వావసాయ కార్ాకలలపానిక ిఉద్యహర్ణ 

దసకాణయల నిర్వహణ;      ర్వాణయ;      నూరధుడి చేయడం;        గనసల త్వివకం                              జ. నూరధుడి చయేడం 

75. వావసాయ పాిముఖాత్ గురధంచి నినయద్యలు రాయండి. 
జ. ర తై్ు లేనిద్ే – ఆహార్ం లేదస;    గాీ మలనికి ర తై్ు – వ న నముక;    పంటల సాగు – పజిల బాగు 

. 10. పుపాంచీకరణ 
1. అంత్రాా తీయ ఆరధుక మలరధుడలి యొకు మూడు పవిాహాలనస ప్తర్ునండ?ి 

జ. 1.వససత వులు, స్తవల పవిాహం, 2.శ్మీ పవిాహం మరధయు 3.ప్ టుీ బడ ిపవిాహం 

2. పపించీకర్ణకు రాజకటయ కోణం ఉంద్ి అన ేద్యనికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి.                      
 జ. పశిుమ ఆస్రయల, ఉత్తర్ ఆఫ్రకిాలలో టుానీష్రయల, ఈజిపుీ  వంట ిద్శేాలలో నియంత్ల పాలననస తొలగధంచటానికి 
చోటుచేససకునన విపివాలు పపించీకర్ణ యొకు రాజకటయ కోణయనికి ఉద్యహర్ణ. 

3. అర్బ్ వసంత్ం అంట ేఏమటి? 

జ. పశిుమ ఆస్రయల, ఉత్తర్ ఆఫ్రికాలలో టుానీష్రయల, ఈజిపుీ  వంటి ద్ేశాలలో నియంత్ల పాలననస తొలగధంచటానికి అకుడ ి
పజిలు చేససత నన ఉదామలలకు విద్శేీయుల యలజమలనాం లో నడుపబడుత్ునన పసిార్ మలధామలలు మదదత్ు ఇచయుయ్. 
చివర్కు నియంత్ల పాలన అంత్మయ్ంద్ి. ఈ విధంగా చోటుచేససకునన విపివాలనస అర్బ్ వసంత్ం అంటార్ధ. 

4. అర్బ్ వసంత్ం లో ఎవర్ధ కటలకపాత్ ిపో ష్రంచయర్ధ?     జ. విద్ేశీయుల యలజమలనాం లో నడుపబడుత్ునన పసిార్ మలధామలలు 
5. అర్బ్ వసంత్ం సంభవించిన ర ండు ద్శేాలనస ప్తర్ునండి.                                                     జ. టుానీష్రయల, ఈజిపుీ  
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6. పపించీకర్ణకు సాంసుృతిక కోణం ఉంద్ ిఅనే ద్యనికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి. 
జ. 19 వ శ్తయబదంలో భార్త్ద్ేశ్ం నసంచి కారధమకులు కరేబ్లయన్ ద్వవులకు, మలరధష్టస్, ఫ్రజీ, మలయల, శీీలంక వంటి ద్ేశాలకు 
వ ళాళర్ధ. ఇలల వలస వ ళిళన వాళళలోి  చయలల మంద్ి ఆయల ద్ేశాలలో స్రథర్ నివాసం ఏర్ుర్చసకునయనర్ధ. ఈ విధంగా సాంసుృతిక 
మేళవింపులు అనకేం జరధగాయ్. 

7. బహుళ జాతి సంసథ  అంటే ఏమటి? 

జ. ఒక ద్శే్ం కంటే ఎకుువ ద్శేాలలో ఉత్ుతితని చేపటేీ  లేద్య ఉత్ుత్ుత లనస నియంతిించ ేసంసథలనస బహుళజాతి సంసథ  అంటార్ధ. 
8. కాల్ స్ ంటర్ చసే్త పని ఏమటి?                                                     జ. వినియోగ ద్యర్ధలకు స్తవలు (Customer care) అంద్ంిచటం 

(వివర్ణ-కంప్ నీ ఉత్ుతితచసే్త వససత వు లేద్య స్తవకు సంబంధించిన సమలచయరానిన కాల్ స్ ంటర్ లో వినియోగద్యర్ధలకు చబెుతయర్ధ)  
9. విద్శేీ ప్ టుీ బడ ిఅంటే ఏమట?ి 

జ. భూమ, భవనయలు, యంతయిలు, ఇత్ర్ పరధకరాలు వంట ివాటి కోసం బహుళ జాతి సంసథలు ఖర్ధు ప్ టేీ  మొతయత నిన విద్ేశీ 
ప్ టుీ బడులు అంటార్ధ. 

10. బహుళ జాతి సంసథలు పని పది్ేశానిన ఎంచసకోటానికి ఉపయోగధంచ ేసాధయర్ణ సూచిక కానిద్ి. 
మలర ుటికు దగగర్గా ఉండడం; 
ఎకుువఖర్ధుతో న పైుణాం ఉనన, న పైుణాం లేని కారధమకుల లభాత్; 
ఇత్ర్ ఉత్ుతిత  కరాకాల అందసబాటు; 
త్మ పయిోజనయలనస కాపాడ ేపభిుత్వ విధయనయలు ఉండటం 

జ. ఎకుువఖర్ధుతో న పైుణాం ఉనన, న ైపుణాం లేని కారధమకుల లభాత్; 
 (సరధయన ైద్ి: త్కుువఖర్ధుతో న పైుణాం ఉనన, న ైపుణాం లేని కారధమకుల లభాత్) 

11. సాధయర్ణంగా బహుళ జాతి సంసథల  పాిధయనా అంశ్ము కానిద్ి 
చౌకగా లభించే నిరామణ పాింతయలనస అనేవష్రంచసట;                         పపించ వాాపత ంగా స్తవలు అంద్ించసట; 
ఒకటి కనయన ఎకుువ ద్శేాలలో కార్ాకలలపాలు నిర్వహించసట;             కారధమక సంక్ేమ చర్ాలనస చపేటుీ ట 

జ. కారధమక సంక్మే చర్ాలనస చేపటుీ ట 

12. బహుళ జాతి సంసథలు ఆయల ద్ేశాల సాథ నిక కంప్ నీలతో కలిస్ర ఉత్ుతితని చపేటీడయనిన ఏమంటార్ధ?          జ. జాయ్ంట్ వ ంచర్  
13. బహుళజాతి సంసథలతో జాయ్ంట్ వ ంచర్ ఏర్ుర్చసకునన సాథ నిక కంప్ నీలు ఏవిధంగా లలభపడతయయ్? 

జ. బహుళ జాతి సంసథలు తచెుే ఆధసనిక సాంకతేిక పరధజాు నం వలలి , అదనపు ప్ టుీ బడుల వలలి   సాథ నిక కంప్ నీలు పయిోజనం 
పొ ందసతయయ్. 

14. బహుళజాతి సంసథలు భార్త్ద్శే్ంలో ఏర్ుర్చసకునన జాయ్ంట్ వ ంచర్ కి ఉద్యహర్ణ ఇవవండి. 
జ. అమ రధకా బహుళజాతి కంప్ నీ అయ్న “కారధగల్ ఫుడ్స” భార్త్ద్ేశ్ సాథ నిక కంప్ నీ అయ్న “పార్ఖ్ ఫుడ్స” తో జాయ్ంట్ వ ంచర్ 

15. పార్ఖ్ ఫుడ్స గురధంచి రాయండి. 
జ. పార్ఖ్ ఫుడ్స కు నయలుగు నూన  శుద్ిు  కరామగారాలు, భార్త్ద్శే్మంత్టా ప్ దద  మలర ుటింగ్ న ట్ వర్ు, త్మ బాిండుకు 
మంచిప్తర్ధ ఉనయనయ్. ఈ కంప్ నీ అమ రధకా కు చెంద్ని “కారధగల్ ఫుడ్స” తో జాయ్ంట్ వ ంచర్ ఏర్ుర్చసకుంద్ి. 

16. భార్త్ద్ేశ్ంలో వంటనూన లలో ప్ దద  ఉత్ుతితద్యర్ధ గా ఉననద్ి ఏద్ి?                                                    జ. కారధగల్ ఫుడ్స 

(వివర్ణ:-“పార్ఖ్ ఫుడ్స” తో  “కారధగల్ ఫుడ్స”  ముందసగా జాయ్ంట్ వ ంచర్ ఏర్ుర్చసకుంద్ి. ర ండు సంవత్సరాల త్రావత్ ద్యనిని 
కారధగల్ ఫుడ్స కొనసే్రంద్ి. అపుటినసండి భార్త్ ద్ేశ్ంలో వంటనూన లలో కారధగల్ ఫుడ్స ప్ దద  ఉత్ుతితద్యర్ధ గా పరధణమంచింద్ి) 

17. బహుళజాతి కంప్ నీలు వివిధ ద్ేశాలలో ఉత్ుతితని ఏవిధంగా చేపడతయయ్? లేద్య  
బహుళజాతి కంప్ నీలు ద్ేశాల మధా ఉత్ుతితని ఏవిధంగా అనససంధయనం చేసాత య్? 

జ. ఆయల ద్ేశాల సాథ నిక కంప్ నీలతో జాయ్ంట్ వ ంచర్ ఏర్ుర్చసకోవడం, ఆయల ద్ేశాలలోని సాథ నిక కంప్ నీలనస కొనేయడం, 
ఆయల ద్ేశాలలోని చినన ఉత్ుతిత  ద్యర్ధలకు ఉత్ుతితక ిఆరా్ర్ధి  ఇవవడం మొదల ైన విధయనయల ద్యవరా ఉత్ుతితని చేపడతయయ్. 

18. బహుళజాతి సంసథలు భార్త్ద్శే్ంలో ఏర్ుర్చసకునన జాయ్ంట్ వ ంచర్ కి ఉద్యహర్ణ ఇవవండి.  
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జ. అమ రధకా బహుళజాతి కంప్ నీ అయ్న “ఫో రా్ మోటార్స” భార్త్ద్ేశ్ కంప్ నీ అయ్న “మహీంద్యి & మహీంద్యి కంప్ నీ” తో 
1995 లో జాయ్ంట్ వ ంచర్ ఏర్ుర్చసకుంద్ి. 

19. మహీంద్యి & మహీంద్యి కంప్ నీ గురధంచి రాయండి. 
జ. మహీంద్యి & మహీంద్యి కంప్ నీ భార్త్ద్శే్ంలో జీపులు, లలరీలనస ఉత్ుతిత  చేస్త అతిప్ దద  కంప్ నీ. ఇద్ి 1995 లో ఫో రా్ 
మోటార్స అనే అమ రధకా బహుళ జాతి కంప్ నీ తో కారి్నస ఉత్ుతిత  చయేడయనిక ిజాయ్ంట్ వ ంచర్ ఏర్ుర్చసకొంద్ి. 

20. ఫో రా్ మోటార్స భార్త్ద్ేశానిక ిఎపుుడు వచిుంద్ి?                                                                          జ. 1995 లో  
21. ఫో రా్ మోటార్స పపించ వాాపత ంగా ఎనిన ద్శేాలలో ఉత్ుతిత  సౌకరాాలు కలిగధ ఉంద్?ి                                   జ. 26 ద్శేాలలో  
22. 1995 లో ఫో రా్ మోటార్స భార్త్ద్శే్ంలో 1700 కోటి ర్ూపాయలతో ఎకుడ కరామగారానిన న లకొలిుంద్?ి               జ. చెన నై లో  
23. 2004 నయటకిి ఫో రా్ మోటార్స భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎనిన కార్ధి  అముమతోంద్ి?                                                   జ. 27,000 

24. 2004 నయటకిి ఫో రా్ మోటార్స 24,000 కారి్నస ఇండయిల నసండి ఏ ఏ ద్ేశాలకు ఎగుమతి చసే్తద్?ి      
జ. దక్ణి ఆఫ్రికా, మ కిసకో, బ జిిల్  

25. బ్లిటిష్ వార్ధ భార్త్ద్ేశ్ం లో వాాపార్ం చయేడయనిక ిసాథ ప్రంచిన కంప్ నీ ఏద్ి?                       జ. బ్లటిషి్ ఈసీ్ ఇండియల కంప్ నీ 

26. విద్శేీ వాణిజాం అంటే ఏమట?ి 

జ. వివిధ ద్ేశాల మధా జరధగ ేవాాపారానిన విద్శేీ వాణజిాం అంటార్ధ. మరో విధంగా చెపాులంటే ఒక ద్శే్ంలో ఉత్ుతిత  అయ్న 
వససత వులనస, స్తవలనస ఇత్ర్ ద్ేశాలలో అమమటానిన విద్ేశీ వాణిజాం అంటార్ధ.  

27. విద్శేీ వాణిజాం వలన ఉత్ుతితద్యర్ధలకు కలిగే లలభమేమ? 

జ. ఉత్ుతితద్యర్ధలకు ద్శేీయ మలర ుటికు మంచిన అవకాశాలనస విద్ేశీ వాణజిాం అంద్ిససత ంద్ి. అంటే త్మ ద్శే్ంలోనే కాకుండయ 
ఇత్ర్ ద్ేశాలలో కూడయ త్మ ఉత్ుత్ుత లనస అముమకొనే అవకాశ్ం వససత ంద్ి. 

28. విద్శేీ వాణిజాం వలన వినియోగద్యర్ధలకు లేద్య కొనసగోలుద్యర్ధలకు కలిగే లలభమేమ? 

జ. కోనోగోలుద్యర్ధలకు సాథ నికంగా ఉత్ుతిత  అయ్న వససత వులే కాకుండయ మరధనిన వససత వులు అందసబాటులోక ివసాత య్. 
 

29. పపించీకర్ణ అంటే ఏమట?ి 

జ. అధకి విద్శేీ ప్ టుీ బడులు, అధకి విద్శేీ వాణిజాం వలి వివిధ ద్ేశాల ఉత్ుతిత , మలర ుటి మధా అనససంధయనం ప్ రధగధంద్ి. వగేంగా 
ప్ ర్ధగుత్ునన ఈ ద్ేశాల అనససంధయనం, అంత్:సంబంధయలే పపించీకర్ణ. 

30. పపించీకర్ణ పకిిీయలో పధియన పాత్ ిపో ష్రససత ననసంసథలేవి??                                                 జ. బహుళజాతి సంసథలు 
31. ద్ేశాలనస అనససంధయన పరధచే వివిధ మలరాగ లేవి? 

జ. ద్ేశాల మధా ఉత్ుతితని అనససంధయనం చయేడం, ద్శేాల మధా వాణజిాానిన, మలర ుటినస అనససంధయనం చేయడం. 
32. సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 

బహుళజాతి కంప్ నీ             ద్శే్ం 

న ైక్         అమ రధకా 
కోకాకోలల                     అమ రధకా 
ప్ ప్రస                          అమ రధకా 
హోండయ                        చెనైయ                                                            జవాబు: హోండయ – చెనైయ (సరధయ్ ైనద్ి : హోండయ – జపాన్) 

33. సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
బహుళజాతి కంప్ నీ             ద్శే్ం 

నోకియల           అమ రధకా 
ఫో రా్ మోటార్స                  అమ రధకా 
కారధగల్ ఫుడ్స                    అమ రధకా 
ఇనోోస్రస్                        భాత్ర్ ద్శే్ం                    జవాబు: నోకియల -  అమ రధకా (సరధయ్ ైనద్ి : నోకయిల – ఫ్రన్ లలండ్) 

34. కిీంద్ి వాటలిో భిననంగా ఉనన ద్యనిని గురధతంచండి 
హోండయ;       టాటా మోటార్స;         నోకియల;       ప్ ప్రస       జ. టాటా మోటార్స (మగధలినవి విద్ేశీ బహుళ జాతి కంప్ నీలు) 
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35. పపించీకర్ణ ద్ేశాలనస అనససంధయనం చయేటం వలి  
ఉత్ుతితద్యర్ధల మధా పో టీని త్గధగససత ంద్ి. 
ఉత్ుతితద్యర్ధల మధా పో టీని ప్ ంచసత్ుంద్ి. 
ఉత్ుతితద్యర్ధల మధా పో టీలో తేడయ ఉండదస.                                   జవాబు:- ఉత్ుతితద్యర్ధల మధా పో టీని ప్ ంచసత్ుంద్ి. 

36. పపించీకర్ణకు ద్ోహదం చేస్రన అంశాలేవి? 

జ. సాంకేతిక పరధజాు నం వేగంగా విసతరధంచడం,  విద్శేీ వాణిజాం, విద్ేశీ ప్ టుీ బడుల విధయనయల సర్ళీకర్ణ, పపించ వాణజిా సంసథ  
లలంటి అంత్రాా తీయ సంసథల మదదత్ు  

37. పపించీకర్ణ పకిిీయకు ముఖా కార్ణం ఏద్?ి                                             జ. సాంకేతిక పరధజాు నం వగేంగా విసతరధంచడం 

38. వాణిజా అవరోధయనికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి.         జ. పనసన 

39. వాణిజా అవరోధయలనస పభిుత్వం ఎందసకు ఉపయోగధససత ంద్?ి 

జ. విద్శేీ వాణిజాానిన ప్ ంచటానికి, లేద్య త్గధగంచటానికి (నియంతిించడయనికి) పభిుత్వం వాణజిా అవరోధయలనస ఉపయోగధససత ంద్ి. 
40. సావత్ంత్యిం పొ ంద్ని త్ర్ధవాత్ భార్త్ పభిుత్వం విద్ేశీ వాణజిాం, విద్శేీ ప్ టుీ బడులకు ఎందసకు అవరోధయలు కలిుంచింద్ి? 

జ. ద్ేశ్ంలోని ఉత్ుతితద్యర్ధలకు విద్ేశీ పో టీ నసంచి ర్క్షణ కలిుంచయలిసన అవసర్ం ఉందని భార్త్ పిభుత్వం భావించడం. 
41. సావత్ంత్యిం పొ ంద్ని తొలినయళళలో ఎటువంటి వససత వుల ద్ిగుమతిని మలత్మిే పభిుత్వం అనసమతించింద్ి? 

జ. యంతయిలు, ర్సాయనిక ఎర్ధవులు, ముడ ిచముర్ధ వంటి వాటి ద్ిగుమతిని మలత్మి ేపభిుత్వం అనసమతించింద్ి. 
 

42. పభిుత్వం విధించిన అవరోధయలనస, పరధమత్ులనస తొలగధంచటానిన ఏమంటార్ధ?  
జ. ఆరధుక సర్ళీకర్ణ లేద్య సర్ళీకృత్ ఆరధదక విధయనం  

43. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఆరధుక సర్ళీకర్ణ లేద్య సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనం ఎపుట ినసంచి మొదలయ్ంద్?ి                    జ. 1991 నసంచి 

44. ఆరధుక సర్ళీకృత్ విధయనంలో పభిుత్వం 

ఎకుువ పరధమత్ులనస విధిససత ంద్ి;            త్కుువ పరధమత్ులనస విధిససత ంద్ి; 
ఎగుమత్ులనస నిష్తధసిసత ంద్ి;                   ద్ిగుమత్ులనస నిష్తధిససత ంద్ి 
జవాబు:- త్కుువ పరధమత్ులనస విధసిసత ంద్ి 

45. WTO ని విసతరధంచండ ి                                                        జ. World Trade Organisation – పపించ వాణిజా సంసథ  
46. పపించ వాణజిా సంసథ  యొకు ఉద్ేదశ్ం ఏమట?ి 

జ. అంత్రాా తీయ వాణజిాంలో సర్ళీకృత్ విధయనయలు ఏర్ుడేలల చూడడం అనగా విద్ేశీ వాణజిాానికి, ప్ టుీ బడులకు ఎటువంటి 
అవరోధయలు లేకుండయ స్తవచుగా ఉండేటటుి  చూడడం. 

47. అంత్రాా తీయ వాణజిాానికి సంబంధించిన నియమలలనస ర్ూపొ ంచింద్ే అంత్రాా తీయ సంసథ  ఏద్ి?         జ. పపించ వాణజిా సంసథ  
48. పసిసత త్ం పపించ వాణజిా సంసథ (WTO) లో సభా ద్శేాలు ఎనిన?             జ. ద్యద్యపు 150 ద్శేాలు (ఖచిుత్ంగా 164 ద్శేాలు) 

49. పపించ వాణజిా సంసథ  యొకు ఉద్ేదశ్ం 

అంత్రాా తీయ వాణజిాానిన సర్ళీకృత్ం చేయుట;                   విద్ేశీ ప్ టుీ బడులకు అవరోధయలు విధించసట 

పపించీకర్ణనస నిర్ధత్సహపర్చసట;                                 వ నసకబడని ద్ేశాలకు పతిేాక లబ్లదని చేకూర్ధుట 

జవాబు:- అంత్రాా తీయ వాణజిాానిన సర్ళీకృత్ం చేయుట  
50. పపించ వాణజిా సంసథకు సంబంధించి ఇద్ి నిజం కాదస 

అనినద్ేశాలు స్తవచయు వాణజిాం చపేటేీలల అనసమతిససత ంద్ి;                  
వాాపార్ అవరోధయలనస పో ి త్సహిససత ంద్ి; 
అంత్రాా తీయ వాణజిాంలో సర్ళీకృత్ విధయనయలు ఏర్ుడలేల చూససత ంద్ి;   

అంత్రాా తీయ వాణజిాానికి సంబంధించి నియమలలనస ర్ూపొ ంద్ిససత ంద్ి 
జవాబు:- వాాపార్ అవరోధయలనస పో ి త్సహసిసత ంద్ి  (సరధయ్ నైద్ి – వాాపార్ అవరోధయలనస లేకుండయ చూససత ంద్ి)  

51. సమలచయరానిన పూరధంచండ ి

భార్త్ద్ేశ్ GDP లో వావసాయ ర్ంగం వాటా  - 17 % 
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అమ రధకా GDP లో వావసాయ ర్ంగం వాటా   - 01 %  

భార్త్ద్ేశ్ం మొత్తం ఉపాధి లో వావసాయ ర్ంగం వాటా - 53 % 

అమ రధకా మొత్తం ఉపాధలిో వావసాయ ర్ంగం వాటా -  ?                                                      జవాబు: 0.5 % 

52. అమ రధకా ర తై్ులు త్మ వావసాయ ఉత్ుత్ుత లనస చయలల త్కుువ ధర్లకు అమమగలగడయనికి కార్ణం ఏమట?ి 

జ. అమ రధకా పభిుత్వం త్న ద్శే్ంలోని  ర తై్ులకు ప్ దద  ఎత్ుత న సబ్లసడలీు ఇవవడం వలన  
53. అమ రధకా పభిుత్వం ర తై్ులకు ప్ దద  మొత్తంలో డబుబలు ఇవవడం అనదే్ి పపించ వాణజిా సంసథ  నియమలలకు విర్ధదుమని మీర్ధ 

భావిససత నయనరా? ఎందసకు? 

జ. అమ రధకా పభిుత్వం ర తై్ులకు ప్ దద  మొత్తంలో డబుబలు ఇవవడం వలన, వార్ధ త్మ వావసాయ ఉత్ుత్ుత లనస చయలల త్కుువ 
ధర్లకు ఇత్ర్ ద్శేాలలో అమమగలుగుత్ునయనర్ధ. ఇద్ి ఆ ద్ేశాలలోని ర తై్ులనస తీవంిగా పభిావిత్ం చసేసత ంద్ి. అంటే ఆ 
ద్ేశాలలోని వావసాయ ఉత్ుత్ుత ల ధర్లు, అమ రధకా వావసాయ ఉత్ుత్ుత ల ధర్ల కంటే  ఎకుువగా ఉండడం వలి ర తై్ులు 
తీవంిగా నషీ్టపో త్ునయనర్ధ. కావున అమ రధకా త్న ర తై్ులకు చసే్త ఆరధుక సహాయం పపించ వాణిజా సంసథ  నియమలలకు విర్ధదుం. 
 

54. పపించీకర్ణ వలన భార్త్ద్శే్ంలో వినియోగద్యర్ధలు ఏవిధంగా లలభం పొ ంద్యర్ధ? 

జ. పపించీకర్ణ వలి భార్త్ద్శే్ంలో వినియోగద్యర్ధలు, పతిేాకంిచి పటీణయలలోని సంపనసనలకు మలేు జరధగధంద్ి. వీళళళ 
ఎంచసకోటానికి ఇపుుడు ఎనోన వససత వులు లభిససత నయనయ్. అనేక ఉత్ుత్ుత లలో నయణాత్ ప్ రధగధ, ధర్లు త్గాగ య్.  

55. పపించీకర్ణ పయిోజనయలుఎవరధకి వ ంటన ేఅందసత్ునయనయ్? 

i) సంపనన వినియోగద్యర్ధలకు         ii) న పైుణాం, విదా, సంపద ఉనన వాళికు       iii) ర తై్ులకు           iv) ప్తద పజిలకు 
ఎ) i మరధయు ii      బ్ల) iii మరధయు iv        స్ర) i మరధయు iii       డి) i మరధయు iv                    జవాబు:- i మరధయు ii 

56. పపించీకర్ణ ఫలిత్ం  
ద్ేశాల మధా పో టీ ప్ ర్గడం;             చినన ఉత్ుతితద్యర్ధలు లలభాలు పొ ందడం 

ద్ేశాల మధా సంబంధయలు త్గగడం;      వససత వులు అందసబాటులో లేకపో వడం                      జ. ద్శేాల మధా పో టీ ప్ ర్గడం 

57. భార్త్ ద్శే్ం ప్ ై పపించీకర్ణ పభిావం క ిసంబంధించి సరధకానిద్ి. 
వినియోగద్యర్ధలకు  మలేు జరధగధంద్ి;                                               చినన ఉత్ుతిత  ద్యర్ధలు లలభపడయా ర్ధ; 
IT తో కూడని స్తవలు అంద్ించ ేకంప్ నీలలో ఉద్ో ాగాలు ప్ రధగాయ్;                    కొనిన భార్తీయ కంప్ నీలు MNC లుగా ఎద్గిాయ్ 

జవాబు:- చినన ఉత్ుతితద్యర్ధలు లలభ పడయా ర్ధ.  (సరధయ్ నైద్ి : చినన ఉత్ుతితద్యర్ధలు ప్ నస సవాళళనస ఎదసర్ునయనర్ధ) 
58. భార్త్ ద్శే్ంలో పపించీకర్ణ పభిావాలు ఏవి? 

i) పతిేా కించి పటీణయలలోని సంపనసనలకు మలేు జరధగధంద్ి 
ii) కారధమకులు, ఉత్ుతితద్యర్ధలప్ ై పపించీకర్ణ పభిావం ఒకేర్కంగా లేదస. 
iii) బహుళజాతి సంసథలు వచయుయ్ 

iv) ఎంచసకోవటానికి ఎనోన వససత వులు లభిససత నయనయ్. 
ఎ) (i), (iii) మరధయు (iv) మలత్మి ే   బ్ల) (ii), (iii) మరధయు (iv) మలత్మిే   
స్ర) (i), (ii) మరధయు (iii) మలత్మిే     డి) (i), (ii), (iii) మరధయు (iv) మలత్మిే   
జవాబు:- (i), (ii), (iii) మరధయు (iv) మలత్మిే   

59. బహుళ జాతి సంసథలు భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎటువంటి కంప్ నీలలో ప్ టుీ బడులు ప్ టాీ య్? 

జ. స్ ల్ ఫో నసి , వాహనయలు, ఎలకాీర నిక్స, శీత్ల పానీయలలు, ఫాసీ్ ఫుడ్స వంటి పరధశ్మీలలోనూ, బాాంకింగ్ వంటి స్తవలలోనూ 

60. సమలచయరానిన పూరధంచండి. 
భార్తీయ బహుళజాతి కంప్ నీ       ఉత్ుతిత  చసేసత నన వససత , స్తవలు 
టాటా మోటార్స   వాహనయలు 
ఇనోోస్రస్    IT (ఇనోరేమష్టన్ టలకానలజీ) 
రాన్ బాకటస     మందసలు 
ఏష్రయన్ ప్ య్ంట్స   ర్ంగులు 
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ససందర్ం ఫాస్ ీనర్స   ?           జవాబు: నటుీ లు, బో లుీ లు 
61. భార్త్ద్ేశ్ంలో ప్ టుీ బడులు ప్ టేీలల విద్ేశీ కంప్ నీలనస ఆకరధషంచడయనిక ిపభిుత్వం న లకొలుుత్ునన పారధశాీ మక పాింతయలేవి? 

జ. పతిేా క ఆరధుక మండళళళ (SEZs) 
62. SEZ ని విసతరధంచండి.                                                                                జ. పతిేాక ఆరధుక మండలి – Special Economic Zone 

63. పతిేా క ఆరధుక మండలి (SEZ) లో ఉండే పపించసాథ య్ సౌకరాాలు ఏమట?ి 

జ. విదసాత్ుత , నీళళళ, రోడుి , ర్వాణయ, గధడాంగులు, విదా, వినోద సదసపాయలలు మొదల ైనవి. 
64. పతిేా క ఆరధుక మండళళ (SEZ) లో కరామగారాలనస సాథ ప్రంచ ేకంప్ నీలకు పనసనల విష్టయంలో ఇచేు రాయ్తీ ఏమటి?  

జ. మొదటి అయ్ద్ళేళ పాటు ఎటువంటి పనసనలు చలిెించయలిసన పనిలేదస 
65. విద్శేీ ప్ టుీ బడులనస ఆకరధషంచడయనికి పభిుత్వం కారధమక చటాీ లనస ఏవిధంగా సడలించింద్ి? 

జ. కారధమకులనస ద్వర్ఘకాలిక పాితిపద్కిన కాకుండయ పని ఒతితడనిి బటిీ  త్కుువ కాల వావధకిి నియమంచసకునే అవకాశ్ం ఇచిుంద్ి. 
66. నయాయమ నై పపించీకర్ణ అంటే ఏమట?ి 

జ. పపించీకర్ణ వలన అందరధకట అవకాశాలు సృష్రీంచబడయలి. ద్యని పయిోజనయలు మరధంత్ బాగా పంచసకోబడయలి. 
67. నయాయమ నై పపించీకర్ణలో ఎవరధ పాత్ ిపధియనమ నైద్ి?                                                              జ. పభిుత్వం పాత్ి 
68. WB ని విసతరధంచండి.                                                                                                                     జ. పపించ బాాంకు World Bank 

69. IBRD ని విసతరధంచండి.      
జ. పునరధనరామణం, అభివృద్ిదకి అంత్రాా తీయ బాాంకు  International Bank for Reconstruction and Development  

70. IDA ని విసతరధంచండి.                               జ. అంత్రాా తీయ అభివృద్ిద  సంఘం International Development Association 

71. ఏ ఏ సంసథలనస కలిప్ర పపించ బాాంకుగా వావహరధసాత ర్ధ?                                        జ. IBRD  మరధయు IDA లనస కలిప్ర 
72. IBRD  మరధయు IDA లలో ఎనిన సభాద్శేాలు ఉనయనయ్?                                                               జ. 170 క ిప్ గైా 

(వివర్ణ:- IBRD లో 189 సభాద్ేశాలు,   IDA లో 173 సభాద్శేాలు ఉనయనయ్) 
73. పపించ బాాంకు లో అమ రధకా ఓటు విలువ ఎంత్?                                                                                జ. 16% 

74. పపించ బాాంకు లో జపాన్, జర్మనీ, యుక , ఫాిన్స వంట ిద్శేాల ఒకొుకు ద్శే్ం యొకు ఓటు విలువ ఎంత్?            జ. 3-6% 

75. IMF ని విసతరధంచండి.                                                   జ. అంత్రాా తీయ దవిా నిధి International Monitoring Fund 

 11. ఆహార భదుత 
1. ఆహార్ భదతి్ లోని మూడు ముఖామ నై అంశాలేవి?      జ. ఆహార్ధయనయాల ఉత్ుతి, ఆహార్ధయనయాల లభాత్. ఆహార్ అందసబాటు 

(వివర్ణ: 1. ద్శే్ం మొతయత నిక ిసరధపో య్యటంత్ ఆహార్ధయనయాలనస ఉత్ుతిత  చేయలలి. 2. ద్శే్ం మొతయత నిక ిసరధపో య్యటంత్ ఆహార్ 
ధయనయాల లభాత్ ఉంద్ోలేద్ో  చూడయలి. అంటే ద్ేశ్ంలో “త్లసరధ సగటు ఆహార్ ధయానయాల లభాత్” సరధపడయ ఉండయలి. 3. ద్ేశ్ంలో పతిి 
ఒకుర్ూ ఆహారానిన కొని, వినియోగధంచ ేస్రథతిలో ఉండయలి. కనీసంగా అవసర్మ నై ఆహార్ం పతిిఒకురధకట అందసబాటులో ఉండయలి) 

2. ఆహార్ధయనయాల ఉత్ుతిత  ప్ ంచయలంట ేఏమ చయేలలి?                             జ. సాగు విస్ీత రా్ం, హెకాీ ర్ధకు ద్గిుబడులనస ప్ ంచయలి  
3. సాగు కింద ఉనన భూమ స్రథర్ంగా ఉననపుడు ఉత్ుతితని ప్ ంచయలంట ేఏమ చయేలలి?                          జ. ద్ిగుబడిని ప్ ంచయలి 

4. హెకాీ ర్ధకు లభించే పంట ద్ిగుబడనిి ప్ ంచటానికి ఏ విధయనయలు అవలంబ్లంచయలి? 

జ. అధకి ద్ిగుబడినిచేు వంగడయలనస (High Yielding Varieties), ఎర్ధవులనస (Fertilizers),  కిీమసంహార్క మందసలనస 
(Pesticides) వాడడం, సాగు నీటి వసతిని ప్ ంచటం,  బహుళ పంటల సాగు వంటి నూత్న పదుత్ులనస ఉపయోగధంచడం. 

5. త్కుువ ద్గిుబడి ఉనన పంటలనస పధియనంగా ఎటువంటి పాింతయలలో సాగుచేసాత ర్ధ?                       జ. వరాష ధయర్ పాింతయలలో 
6. వరాష భావ పంట ర్కాల ద్గిుబడులనస ప్ ంచే మలరాగ లేవి? 

జ. వరాష భావ పంట ర్కాలనస సాథ నిక పరధస్రథత్ులకు అనసగుణంగా విత్తటం, వర్షపు నీటిని నిలవచేయటం, పంట మలరధుడ ివంట ి
పదదత్ుల ద్యవరా ద్గిుబడులు ప్ ంచయలి. 

7. భార్త్ద్ేశ్ంలో వరధ, గోధసమలనస పండసిసత నన విధయనం “ససస్రథర్ పధ్ుతి” కాదని కొంత్మంద్ి భావించడయనికి కార్ణమమే? 
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జ. ర్సాయనిక ఎర్ధవులనస, పుర్ధగుమందసలనస అశాస్ీత రయంగా, విచక్షణయర్హిత్ంగా వాడటంవలి ద్గిుబడులు అయ్త ే
ప్ రధగాయ్. కాని ఈపధ్ుత్ుల వలి నేలక్ణీత్కు గుర్య్ాంద్ి, భూగర్భజల వనర్ధలు అంత్రధంచిపో త్ునయనయ్. ఇద్ే పరధస్రథతి 
కొనసాగధత ేద్గిుబడులు ప్ ర్గటం అటుంచి పడిపో వటం మొదలవుత్ుంద్ి. అందసవలి ఇద్ ిససస్రథర్ పదుతి కాదని అంటునయనర్ధ. 

8. ఆహార్ధయనయాల ఉత్ుతిత , లభాత్ల మధా తడేయ ఎందసకు ఉంటుంద్ి? 

జ. ఉత్ుతిత  అయ్న ఆహార్ధయనయాలలో కొంత్ వృధయ అవుత్ుంద్.ి కొంత్ పశువుల ద్యణయకు, కొంత్ విత్తనయలకు ఉపయోగధసాత ర్ధ. 
ఆహార్ధయనయాలలో కొంత్ భాగానిన ఎగుమతి చేసాత ర్ధ. కొంత్ భాగానిన పభిుత్వం నిలవ ఉంచసత్ుంద్ి. అంటే ఉత్ుతిత  అయ్నదంతయ 
లభాత్లో ఉండదస అని అర్ుం. 

9. సంవత్సరానిక ిలభాత్లో ఉనన ఆహార్ధయనయాలనస ఏవిధంగా ల కిుసాత ర్ధ? 

జ. సంవత్సర్ంలో లభాత్లో ఉనన  ఆహార్ధయనయాలు = *సంవత్సర్ంలో ఆహార్ధయనయాల ఉత్ుతిత  + **నికర్ ద్గిుమత్ులు – 
***పభిుత్వ నిలవలలో తడేయ 
(*ఉత్ుతిత  లో నసంచి విత్తనం, ద్యణయ, వృధయ లనస తీస్రవేస్తత  సంవత్సర్ంలో ఆహార్ధయనయాల ఉత్ుతిత  వససత ంద్ి.  **ద్ిగుమత్ులు లో 
నసంచి ఎగుమత్ులనస తీస్రవసే్తత  నికర్ ద్ిగుమత్ులు వసాత య్.   ***సంవత్సర్ం ముగధస్తనయటకిి ఉనన నిలవలులో నసంచి 
సంవత్సర్ం ఆర్ంభం నయటిక ిఉనన నిలవలు తీస్రవసే్తత  పభిుత్వ నిలవలలో తడేయ వససత ంద్ి)  

10. సగటున పతిి వాకితకట, పతిి రోజూ లభాత్లో ఉనన ఆహార్ధయనయాలనస ఏవిధంగా ల కిుసాత ర్ధ? 

జ. సంవత్సరానిక ిలభాత్లో ఉనన ఆహార్ ధయానయాలనస జనయభా తో భాగధస్తత  వససత ంద్ి 
11. ఉత్ుతిత  కాకుండయ ఆహార్ధయనయాల లభాత్ ప్ ంచటానికి ఉనన మలరాగ లేవి? 

జ. ద్ిగుమత్ులు ప్ ంచటం, పభిుత్వ నిలవలనస ఉపయోగధంచసకోవటం 

12. భార్త్ ద్శే్ంలో “త్లసరధ ఆహార్ ధయనయాల లభాత్” కు సంబంధంిచిన సమలచయరానిన పూరధంచండి. 
 సంవత్సర్ం            త్లసరధ ఆహార్ ధయనయాల లభాత్ 

  1971                     469 గాీ ములు 
  1991                     510 గాీ ములు 
  2011                        ?                                                                                           జ. 463 గాీ ములు  

13. ఆహార్ధయనయాలు అంటే ఏమట?ి                    జ. వంటనూన , ధయనయాలు, పపుు ద్నిసససలనస కలిప్ర ఆహార్ ధయనయాలు అంటార్ధ 
14. ధయనయాలు నస ఎనినర్కాలుగా వరీగకరధంచవచసు? అవి ఏవి?  జ. 2 ర్కాలు అవి 1. పధియన ధయనయాలు 2. చిర్ధ లేద్య త్ృణ ధయనయాలు 
15. పధియన ధయనయాలకు ఉద్యహర్ణలు ఇవవండి.                                                                జ. వరధ, గోధసమ మొదల ైనవి 

16. చిర్ధ లేద్య త్ృణ ధయనయాలకు ఉద్యహర్ణలు ఇవవండి.                                                 జ. జొనన, రాగధ, సజా మొదల ైనవి    
17. ఏ ఆహార్ధయనయాలు లో పో ష్టక విలువలు ఎకువ ఉంటాయ్?                                          జ.  చిర్ధ లేద్య త్ృణ ధయనయాలలో 
18. వరాష ధయర్ పాింతయలలో ఏ ర్కం ఆహార్ధయనయాలు పండుతయయ్?                                   జ. చిర్ధ లేద్య త్ృణ ధయనయాల పంటలు 
19. త్ృణ ధయనయాలు అనే ప్తర్ధ ఎందసకు వచిుంద్ి? 

జ. వలసపాలకుల ైన బ్లిటషి్ వార్ధ తలిెగా ఉండ ేవరధ, గోధసమ లనస ఇషీ్టపడే వార్ధ.  జొనన, రాగధ, సజా వంటి పంటలనస 
ఇషీ్టపడవేార్ధ కాదస. అంతకేాకుండయ వాళళళ సాు నిక ఆహారానిన, సాంసుృతిక ఆచయరాలనస చినన చూపు (త్ృణపాియంగా) 
చూస్తవార్ధ. కాబటిీ  వీటకిి త్ృణ ధయనయాలు అనే ప్తర్ధ వచిుంద్ి. 

20. పసిసత త్ం చిర్ధ లేద్య త్ృణ ధయనయాలనస ఏమని ప్రలుససత నయనర్ధ?                                                     జ. పో ష్టక ధయనయాలు  
21. పో ష్టక ఆహార్ ధయనయాలకు ఉద్యహర్ణలు ఇవవండి.                                                    జ. జొనన, రాగధ, సజా మొదల ైనవి 

22. చిర్ధ లేద్య త్ృణ ధయనయాలనస “పో ష్టక ధయనయాలు” గా ప్రలవడయనికి కార్ణం ఏమట?ి   జ. వీటలిో పో ష్టక విలువలు ఎకుువ ఉండడం 

23. జొనన,  రాగధ,   గోధసమ,   సజా లలో భిననంగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి.                                                   జ. గోధసమ 

24. భిననంగా ఉనన ద్యనిని గురధతంచండి. 
వరధ,  గోధసమ, పతిత ,  జొనన,  రాగధ                                          జ. పతిత  (పతిత  వాణజిా పంట, మగధలినవి ఆహార్ పంటలు) 

25. సమలచయరానిన పూరధంచండి.      జ. 210 మలిీ లీటర్ధి  

ఇత్ర్ ఆహార్ పద్యర్ుం వాకుత లు కాలం కావలస్రన పరధమలణం లభిససత నన పరధమలణం 
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కూర్గాయలు 1 వాకితకట 1 రోజుక ి 300 గాీ ములు 180 గాీ ములు 
పళళళ 1 వాకితకట 1 రోజుక ి 100 గాీ ములు 58 గాీ ములు 
గుడుి  1 వాకితకట 1 సంవత్సరానిక ి 180 గుడుి  30 గుడుి  

మలంసం 1 వాకితకట 1 సంవత్సరానిక ి 11 కిలోలు 3.2 కిలోలు 
పాలు 1 వాకితకట 1 రోజుక ి 300 మలిీ లీటర్ధి     ? 

26. ఆహార్ధయనయాలనస పండించే ర తై్ులు త్మ ఆద్యయలలనస ఏవిధంగా ప్ ంచసకోవచసు? 

జ. పతిత  వంటి వాణజిా పంటలు పండిస్తత  ర తై్ులు సంక్ోభానికి గురధ అయ్యా అవకాశ్ం ఉంద్ి. వీటిక ిబదసలుగా ర తై్ులు కోళళ 
ప్ ంపకం, చేపల ప్ ంపకం, పాడ ిపరధశ్ీమ వంటి అనసబంధ పనసలనస చేపటీవచసు. పసిసత త్ం పజిల ఆహార్ వినియోగంలో 
మలర్ధులు వచిు పళళళ, కూర్గాయలు, పాలు, మలంసం, కోడి మలంసం, చేపలనస పజిలు కోర్ధకుంటునయనర్ధ. కాబటిీ  ఈ 
పనసలనస చపేడతిే ర తై్ుల ఆద్యయలలు మ ర్ధగవుతయయ్. 

27. ఇత్ర్ ఆహార్ పద్యరాు ల ఉత్ుతిత  చపేటీటానికి ర తై్ులకు పభిుత్వం ఎటువంటి మదదత్ు ఇవావలి? 

జ. ఉతయుదకాలు (విత్తనయలు, ఎర్ధవులు మొదల ైనవి), మలర ుట్ అవకాశాల ర్ూపంలో మదదత్ు ఇవావలి. కొత్త  పరధస్రథత్ులలో 
ర ైత్ులు ఎదసర్ునే మలర ుటు ఒడదిసడుకుల నసంచి ర తై్ులకు ర్క్షణ, మదదత్ు అవసర్ం అవుతయయ్.  
(వివర్ణ: విత్తనయలు,ఎర్ధవులు మొదల ైనవాటనిి సబ్లసడ ీధర్కు సర్ఫరా చయేలలి. త్కుువ వడీా  క ిర్ధణయలు ఇవావలి. ఉత్ుతితని 
అముమకోవటానికి మలర ుట్ సౌకరాాలు కలిుంచయలి. నష్టాీ లోస్తత  పభిుత్వం ఆదసకోవాలి.) 

28. వావసాయ వ ైవిధవాకర్ణ అంట ేఏమట?ి 

జ. వివిధ ర్కాల ైన ఆహార్ పంటలు (వరధ, గోధసమ, పపుుద్నిసససలు మొదల ైనవి), వివిధ ర్కాల ైన వాణజిా పంటలు (పతిత , 
చెర్కు, బంగాళాదసంప మొదల ైనవి) వివిధ ర్కాల ైన కూర్గాయలనస  పండించడం, వావసాయ భూమని ఇత్ర్ పనసలకు అంటే 
పాడి పరధశ్ీమకు, చేపల ప్ ంపకం వంట ిపనసలకు వినియోగధంచడం వంటి వాటిని వావసాయ వ వైిధవా కర్ణ అంటార్ధ.  

29. వావసాయ వ ైవిధవాకర్ణ ఆహార్ధయనయాల ఉత్ుతితని ఏవిధంగా పభిావిత్ం చసేసత ంద్?ి 

జ. ఆహారతే్ర్ పంటలకు వనర్ధలనస మళిించటం వలన ఆహార్ ధయానయాల ఉత్ుతిత  త్గధగ  ఆహార్ కొర్త్ ఏర్ుడ ేఅవకాశ్ం ఉంద్ి. 
30. సమలచయరానిన పూరధంచండి. 

ఖండం/ద్శే్ం        త్లసరధ ఆహార్ ధయనయాల లభాత్ 

యూర్పు               700 గాీ ములు 
అమ రధకా                850 గాీ ములు 
భార్త్ద్ేశ్ం                  ?                                                                                             జ. 463 గాీ ములు 

31. శ్కితని ద్ేంటలి  కొలుసాత ర్ధ?                                                                                                     జ. కాలర ీలలో  
32. మొదటజిత్ లోని అంశాల మధా గల సంబంధం నస పరధశీలించి, ర ండవ జత్నస పూరధంచండ.ి 
      పటీణ పాింతయల పజిలు   :   2100 కాలరలీు   ;   ;  గాీ మీణ పాింతయల పజిలు   :     ?                       జ. 2400 కాలరీలు 
33. గాీ మీణ పాింతయలలో ఎంత్శాత్ం పజిలు కాలరలీ దృష్టాీ య తినవలస్రనద్యని కంటే త్కుువ ఆహార్ం తింటునయనర్ధ?          జ. 80% 

(వివర్ణ : రఖేల చిత్ ిపటం 3 ఇచిు ప్ ై పశి్న ఇస్తత  75% అని రాయలలి. నేర్ధగా ప్ ై పశి్న వస్తత  80% అని రాయలలి.) 

34. తీససకోవలస్రన కాలరీల కంటే (2400 కాలరలీ కంటే) గాీ మీణ పాింతయల జాతీయ సగటు ఏ విధంగా ఉంద్ి? 

ఎకుువగా;       సమలనంగా;        త్కుువగా                 జ. త్కుువగా 
35. తీససకోవలస్రన కాలరీల కంటే (2100 కాలరలీ కంటే) పటీణ పాింతయల జాతీయ సగటు ఏ విధంగా ఉంద్?ి 

ఎకుువగా;       సమలనంగా;        త్కుువగా                 జ. త్కుువగా 
36. త్కుువ కాలరీల వినియోగానికి ముఖామ నై కార్ణం ఏమట?ి                          జ. పజిల కొనసగోలు శ్కిత త్కుువగా ఉండటం 

37. ఆహార్ధయనయాలు పజిలకు అందసబాటులో ఉండడయనికి ఏవి ముఖామ నైవి?                                 జ. చౌక ధర్ల దసకాణయలు 
38. PDS ని విసతరధంచసము.                                                                              జ. పజిా పంప్రణీ వావసథ  Public Distribution System  

39. బలహీన వరాగ లకు ఆహార్ పద్యరాు లనస అందజేస్తద్ ి

బహుళ జాతి సంసథ ;       పపించ ఆరోగా సంసథ ;     పజిా పంప్రణ ీసంసథ ;     పభిుత్వ ర్క్షణ సంసథ           జ. పజిా పంప్రణ ీసంసథ  
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40. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఏ రాష్టాీ ా లలో పజిా పంప్రణీ వావసథ  బాగుంద్?ి              జ. దక్ణియద్ి రాష్టాీ ా లలో (ఉద్య: త్మళనయడు, ఆంధపిది్శే్) 

41. పజిా పంప్రణీ వావసథ బాగా పనిచేస్తత  పధియనంగా ఈ అంశ్ం మ ర్ధగుపడుత్ుంద్ి. 
త్లసరధ ఆద్యయం;     పో ష్టకాహార్ సాథ య్;    విద్యాసాథ య్;     ఉపాధ ిఅవకాశాలు                            జ. పో ష్టకాహార్ సాథ య్ 

42. అంతోాదయ కార్ధా  ఉనన వాళికు పతిి కుటుంబానికి, న లకు ఎనినకలిోల ఆహార్ధయనయాలు అందసతయయ్?            జ. 35 కలిోలు 
43. కిీంద్విానిలో పజిా పంప్రణీ వావసథతో సంబంధం గలద్ి 

సవయం సహాయక బృంద్యలు;     బాాంకులు;    ర ైత్ు బజార్;    చౌక ధర్ల దసకాణం                      జ. చౌక ధర్ల దసకాణం 

44. FCI ని విసతరధంచసము.                                                                                  జ. భార్త్ ఆహార్ సంసథ  Food Corporation of India 

45. భార్త్ ఆహార్ సంసథ ఇద్ి చసేసత ంద్ి 
ఆహార్ ధయనయాల కొనసగోలు;                   కనీస మదదత్ు ధర్ పకిటన;     
ర ైత్ులకు విత్తనయల సర్ఫరా;                  వావసాయలనిక ినిధసలు కటేాయ్ంచడం                  జ. ఆహార్ ధయనయాల కొనసగోలు 

46. బఫర్ నిలవలు అంటే ఏమట?ి   
జ. భార్త్ పభిుత్వం భార్త్ ఆహార్ సంసథ (FCI) ద్యవరా కొని నిలవ చసే్త ఆహార్ ధయనయాలనస బఫర్ నిలవలు అంటార్ధ 

47. MSP ని విసతరధంచసము.                                                                                జ. కనీస మదదత్ు ధర్   - Minimum Support Price  

48. కనీస మదదత్ు ధర్ అంట ేఏమటి? 

జ. ర తై్ుల వదద  నసంచి ఆహార్ ధయనయాలనస పభిుత్వం కొనసగోలు చేస్త ధర్నస కనీస మదదత్ు ధర్ అంటార్ధ 
49. పతిి సంవత్సరానికి MSP ని ఎవర్ధ పకిటిసాత ర్ధ?                                                        జ. పభిుత్వం / పభిుత్వ సంసథ    

(వివర్ణ: ఇకుడ పభిుత్వ సంసథ  అంటే FCI కాదస. Department of Agriculture and Cooperation కు చెంద్ని CACP - 

Commission for Agricultural Costs and Prices అనే సంసథ  MSP ని నిరా్య్ససత ంద్ి) 
50. కేంద,ి రాషీ్ట ాపభిుతయవలు ఎంత్ మొత్తంలో ఆహార్ధయనయాలనస ర తై్ులనసంచి కొనసగోలు చేసాత ర్ధ?    

జ. మూడింట ఒక వంత్ు (1/3 లేద్య 33%) 
51. “పభిుత్వ నిలవలు” కి “ఆహార్ధయనయాల లభాత్” కు గల సంబంధం ఏమటి? 

జ. “పభిుత్వ నిలవలు” ప్ ర్ధగుత్ుంటే “ఆహార్ధయనయాల లభాత్” త్గుగ త్ుంద్ ి

52. భార్త్ పభిుత్వం / పారి్మ ంట్ జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం నస ఎపుుడు చసే్రంద్?ి                                     జ. 2013 లో 
53. జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం-2013 కు సంబంధించి సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

ఇద్ ిపజిలకు ఉనన ఆహారానిన పొ ంద్ే హకుుకు చటీబదుత్ ఇచిుంద్ి; 
ద్ేశ్ంలోని పజిలందరధకట ఇద్ి వరధతససత ంద్ి; 
త్కుువ ఆద్యయం ఉనన కుటుంబాలలోని పతిి వాకితకట సబ్లసడీ ధర్కు న లకు 5 కలిోల ఆహార్ ధయనయాలు అందసతయయ్. 
ప్తదవాళళలోి  అత్ాంత్ ప్తదలకు న లకు 35 కిలోల ఆహార్ ధయనయాలు అందసతయయ్. 
జవాబు: ద్ేశ్ంలోని పజిలందరధకట ఇద్ ివరధతససత ంద్ి 
(సరధయ్ ైనద్ి: ద్ేశ్ంలోని మూడంిట ర ండు వంత్ుల జనయభాకు ఈ చటీం వరధతససత ంద్ి) 
 

54. జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం-2013 పకిార్ం కేంద ిపభిుత్వం కొనిన సంవత్సరాలపాటు బ్లయాం, గోధసమ, చిర్ధద్యనయాలనస ఎంత్ 
ఖరీదసకు అంద్సిసత ంద్?ి 

జ. కలిో బ్లయాం ని  3 ర్ూ.లక,ి కిలో గోధసమ లనస 2 ర్ూ.క ికిలో చిర్ధద్యనయాలనస 1 ర్ూ. క ిఅంద్సిసత ంద్ి. 
55. జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం-2013 కు సంబంధించి సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

గాీ మీణ పాింతయలోి  అత్ాధికంగా 75 శాత్ం జనయభాకి పజిాపంప్రణీ వావసథ నసంచి ఆహార్ ధయనయాలనస కొనసగోలు చసే్త హకుు ఉంద్ి; 
పటీణ పాింతయలోి  అత్ాధకింగా 50 శాత్ం జనయభాకి పజిాపంప్రణీ వావసథ నసంచి ఆహార్ ధయనయాలనస కొనసగోలు చసే్త హకుు ఉంద్ి; 
ఈ చటీం పకిార్ం ప్తద కుటుంబాలలోని స్ీత రలందరధకట మధయాహన భోజనం ప్ టాీ లి; 
పభిుత్వం ఆహార్ ధయనయాలనస అంద్ించే పరధస్రథతిలో లేకపో తే పజిలు వాటిని కొనసకోువటానికి నగదస ఇవావలి. 
జవాబు: ఈ చటీం పకిార్ం ప్తద కుటుంబాలలోని స్ీత రలందరధకట మధయాహన భోజనం ప్ టాీ లి 

(సరధయ్ ైనద్ి: ఈ చటీం పకిార్ం గరధభణీ స్ీత రలకూ, పాలిచుే త్లుి లకు మధయాహన భోజనం ప్ టాీ లి) 
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56. జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం-2013 పకిార్ం ఎవరధకి మధయాహన భోజనం ప్ టాీ లి? 

జ. ఈ చటీం పకిార్ం గరధభణ ీస్ీత రలకూ, పాలిచుే త్లుి లకు, అంగన్ వాడ ీకి వచేు 1-6 సంవత్సరాల ప్రలిలకు, బడకిి వచేు 6-14 
సంవత్సరాల ప్రలిలకు మధయాహన భోజనం ప్ టాీ లి. 

57. జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం-2013 తో సంబంధం లేని పథకం 

మధయాహన భోజన పథకం;                   సమగీ శిశు అభివృద్ిద  పథకం (ICDS);     
పజిా పంప్రణీవావసథ  (PDS)                  సవయం సహాయక సంఘలలు                         జ. సవయం సహాయక సంఘలలు   

58. జాతీయ ఆహార్ భదతి్ చటీం-2013 పజిల యొకు ఈ హకుుకు చటీబదుత్ కలిుససత ంద్ి. 
ఓటుహకుు;     పని హకుు;      ఉద్ో ాగ హకుు;    ఆహార్ం పొ ంద్ే హకుు                                 జ. ఆహర్ం పొ ంద్ ేహకుు 

59. మధయాహన భోజన పథకానిన మొటీమొదట అమలు చసే్రన రాషీ్టంా ఏద్?ి                                               జ. త్మళనయడు 
60. పార్శాలోి  ప్రలిలకు మధయాహన భోజనం ప్ టీమని కేంద,ి రాషీ్ట ాపభిుతయవలకు ఏ కోర్ధీ  ఆద్శేించింద్ి?                  జ. ససప్ీిం కోర్ధీ   
61. మధయాహన భోజన పథకానికి సంబంధించి నయాయసాథ నం చసే్రన స్రఫార్సస కానిద్ ి

సాథ నికంగా పండించిన ఆహార్ధయనయాలనస ఉపయోగధంచి వడేగిా, వండి ప్ టాీ లి; 
భోజనం శుభంిగా, పో ష్టకాహార్ంగా (స్రఫార్సస చసే్రన కాలరలీు ఉండలేల)ఉండయలి; 
ఆహార్ం వండటంలో సవచుంద సంసథలకు పాిధయనాత్ ఇవావలి; 
వార్ంలో పతిిరోజూ వేరేవర్ధ పద్యరాు లు వండి ప్ టాీ లి. 
జవాబు: ఆహార్ం వండటంలో సవచుంద సంసథలకు పాిధయనాత్ ఇవావలి;  

(సరధయ్ ైనద్ి:- ఆహర్ం వండటంలో దళిత్ులకు, విధవలకు, ఏ ఆధయర్ం లేని మహళిలకు పాిధయనాత్ ఇవావలి) 
62. మధయాహన భోజన పథకం గురధంచి సరధకానిద్ి 

పపించంలో క లలి  ఇద్ ిఅత్ాంత్ ప్ దద  పార్శాల భోజన పథకం; 
పార్శాలలోి  చదసవుత్ునన 4 కోటి మంద్ి ప్రలిలు మధయాహన భోజనం తింటునయనర్ధ; 
ద్వనిక ిడబుబలు సమకూర్ధుకోవటానిక ిపనసనలు విధించమని నయాయసాథ నం ఆద్ేశించింద్ి; 
ఈ పథకం అమలు కాక ముందస రాషీ్ట ాపభిుతయవలు ఆహార్ ధయనయాలు లేద్య తినసబండయరాలు ఇచుేవి. 
జవాబు:- పార్శాలలోి  చదసవుత్ునన 4 కోటి మంద్ి ప్రలిలు మధయాహన భోజనం తింటునయనర్ధ 
(సరధయ్ ైనద్ి: పార్శాలలోి  చదసవుత్ునన 14 కోటి మంద్ ిప్రలిలు మధయాహన భోజనం తింటునయనర్ధ) 

63. ఆహార్ భదతి్ అమలయ్యాలల చూడటంలో భార్త్ నయాయ వావసథ  కూడయ చసర్ధక నై పాత్ ిపో ష్రససత ంద్ి. ద్వనివలి ప్రలిలకు ఎలలంటి 
ఉపయోగాలు కలుగుత్ునయనయ్? 

జ. ప్రలిలకు పౌష్రఠ క ఆహర్ం లభిససత ంద్ి. ప్రలిల హాజర్ధ ప్ రధగధంద్ి. విద్యాసాథ య్ ప్ రధగధంద్ి. 
64. ప్రండ ిపద్యరాథ లనస అంద్ించ ేఆహార్ పద్యరాథ లు ఏవి?       

జ. గోధసమలు, బ్లయాం, రాగులు, జొననలు, నూన లు, పంచద్యర్, కొవువపద్యరాు లు  
65. ప్రండ ిపద్యరాథ లు మనకు ఎందసకు అవసర్ం?                                                                  జ. ఇవి శ్కితని అంద్సిాత య్ 

66. మలంసకృత్ుత లనస అంద్ించ ేఆహార్ పద్యరాథ లు ఏవి?                జ. చికుుళళళ, పపుులు, మలంసం, గుడుి , బ్లయాం, గోధసమలు  
67. మనకు మలంసకృత్ుత లు ఏవిధంగా ఉపయోగపడతయయ్?                        జ. శారీర్క ఎదసగుదలకు, కణజాల పునర్ధదుర్ణకు 
68. ఏ ఏ ఆహార్ పద్యరాు లలో విటమనసి  ఉంటాయ్?                                  జ. పళళళ, ఆకుకూర్లు, మొలకలు, ముడి బ్లయాం 

69. విటమని ఉపయోగమమే?                                         జ. శ్రీరానిక ిర్క్షణ ఇచిు అనేక కటలక వావసథలు పనిచయెాటానికి   
70. ఖనిజ లవణయలు లభించే ఆహార్పద్యరాు లు ఏవి?                                                      జ. ఆకుకూర్లు, రాగులు వంటవిి 

71. ర్కతం ఏర్ుడటానికి ఏ ఖనిజ లవణం అవసర్ం?                                                                               జ. ఇనసము  
72. మలంసకృత్ుత లు అధికంగా గల ద్యనికి ఉద్యహర్ణ  

పపుులు;        జొననలు;             రాగులు;      పంచద్యర్                                                              జ. పపుులు 
73. పజిల పో ష్టకాహార్ సాథ య్ ని అంచనయ వయేటానికి ఉపయోగధంచే సూచిక ఏద్?ి                               జ. ఎత్ుత కు త్గగ బర్ధవు 
74. NIN ని విసతరధంచసము.                                              జ. జాతీయ పో ష్టకాహార్ సంసథ  - National Institute of Nutrition 
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75. జాతీయ పో ష్టకాహార్ సంసథ  ఎకుడ ఉంద్?ి                                                                              జ. హెదైరాబాద్ లో 
76. జాతీయ పో ష్టకాహార్ సంసథ  సరవే ప్తర్ునని విష్టయం 

మొత్తంగా 45% ప్రలిలు త్కుువ బర్ధవు ఉనయనర్ధ; 
అనినరాష్టాీ ా లకంటే కరాా టక లో “త్కుువ బర్ధవు ఉనన ప్రలిలు” త్కుువగా ఉనయనర్ధ. 
బర్ధవు చయలల త్కుువగా ఉనన తీవ ిపరధస్రథతి మొత్తం మీద 16% ప్రలిలోి  ఉంద్ి. 
అనినరాష్టాీ ా లకంటే గుజరాత్ లో “త్కుువ బర్ధవు ఉనన ప్రలిలు” ఎకుువగా ఉనయనర్ధ. 
జవాబు: అనినరాష్టాీ ా లకంటే కరాా టక లో “త్కుువ బర్ధవు ఉనన ప్రలిలు” త్కుువగా ఉనయనర్ధ. 
 (సరధయ్ నైద్ి: అనినరాష్టాీ ా లకంటే కేర్ళ లో “త్కుువ బర్ధవు ఉనన ప్రలిలు” త్కుువగా ఉనయనర్ధ) 

77. త్కుువ బర్ధవుగా ఉండడం అనేద్ ి1-3 సంవత్సరాల ప్రలిలతో పో లిస్తత , 3-5 సం.రాల ప్రలిలోి  చయలల ____ ఉంద్ి.   జ. ఎకుువగా 
78. సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 

   రాషీ్టంా           మొత్తం ప్రలిలోి  త్కుువ బర్ధవు ఉనన ప్రలిల శాత్ం 

గుజరాత్                    68.0% 

మధాపది్ేశ్                  56.9% 

ఉత్తర్పది్శే్                  53.2% 

కేర్ళ                         24.0% 

జవాబు: గుజరాత్ - 68.0%  (గుజరాత్ – 58%) 
79. ద్ేశ్ంలోని ప్రలిలోి  వయససకు త్గగ బర్ధవు లేనివాళళళ ఎంత్ శాత్ం ఉనయనర్ధ?                                                 జ.45% 

80. ద్ేశ్ంలోని ప్రలిలోి  వయససకు త్గగ ఎత్ుత  లేనివాళళళ ఎంత్ శాత్ం ఉనయనర్ధ?                                                     జ.41% 

81. ద్ేశ్ంలోని ప్రలిలోి  ఎత్ుత కు త్గగ బర్ధవు లేనివాళళళ ఎంత్ శాత్ం ఉనయనర్ధ?                                                     జ.21% 

82. BMI ని విసతరధంచండి.                                                                     జ. శ్రరీ్ బర్ధవు సూచిక     Body Mass Index 

83. BMI = (బర్ధవు కలిోలలో / ?  )                                                                               జ. మీటరి్లో ఎత్ుత  వర్గం 

84. ఎవరధని తీవశి్కిత లోపం తో ఉనయనర్ని అంటార్ధ?                                              జ. BMI 18.5 కంట ేత్కుువ ఉననవారధని 

85. ఎవరధని అధకి బర్ధవు / ఊబకాయం తో ఉనయనర్ని అంటార్ధ?                               జ. BMI 25 కంట ేఎకుువ ఉననవారధని 

 
86. జాతీయ పో ష్టకాహార్ సరేవ పకిార్ం ఏద్ ిసరధయ్ ైనద్ి కాదస? 

పుర్ధష్టులలో తీవ ిశ్కిత లోపం 25% గా ఉంద్ి. 
పుర్ధష్టులలో అధకి బర్ధవు/ఊబకాయం 10% గా ఉంద్ి. 
స్ీత రలలో తీవ ిశ్కిత లోపం 35% గా ఉంద్ి; 
స్ీత రలలో అధకి బర్ధవు/ఊబకాయం 14% గా ఉంద్ి. 
జవాబు: పుర్ధష్టులలో తీవ ిశ్కిత లోపం 25% గా ఉంద్ి.      (సరధయ్ ైనద్ ి: పుర్ధష్టులలో తీవ ిశ్కిత లోపం 35% గా ఉంద్ి) 

87. ఆహార్ భదతి్కు సంబంధించినవి  
రేష్టన్ ష్టాపులు;    మధయాహన భోజన పథకం;     అంగన్ వాడీ కేంద్యిలు;      ప్ వైనీన                                    జ. ప్  ైవనీన 

12. స్తమానత – స్తుసిిర అభివృద ి  
1. GDP ని విసతరధంచసము.                                                       జ. సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతిత    GROSS DOMESTIC PRODUCT 

2. HDI ని విసతరధంచసము.                                                                     జ. మలనవాభివృద్ిు  సూచిక – Human Development Index  
3. త్లసరధ ఆద్యయం (per capita income) లేద్య సగటు ఆద్యయలనిన (average income) అంటే ఏమటి?   

జ. జాతీయలద్యయలనిన లేద్య ద్ేశ్ం మొత్తం ఆద్యయలనిన ఆ ద్ేశ్ పజిల సంఖా చ ేభాగధంచగా వచేు ఆద్యయం  
4. సూథ లద్ేశీయోత్ుతిత  అంటే ఏమటి? 

జ. ఒక ద్శే్ంలో, ఒక సంవత్సర్ంలో ఉత్ుతిత  చేస్రన అనిన అంతిమ వససత వులు, స్తవల విలువనస  సూథ లద్ేశీయోత్ుతిత  అంటార్ధ.  
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5. అభివృద్ిుకి కొలబదదగా ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి మ ర్ధగ నైద్ి? 

త్లసరధ ఆద్యయం;     సూథ ల ద్ేశీయోత్ుతిత ,    మలనవ అభివృద్ిద  సూచిక                               జ. మలనవ అభివృద్ిద  సూచిక 

6. మలనవ అభివృద్ిద  సూచిక (HDI) లో ఉనన సామలజిక సూచిక లేవి?                                                  జ. విదా, వ దైాం 

7. భార్త్ ద్శే్ంలో కారధమక వర్గంలో అవావస్ీదకృత్ ర్ంగంలో ఉనన వారధ శాత్ం ఎంత్?            జ. 90 శాతయనికి ప్ ైగా లేద్య 92 శాత్ం 

8. శాీ మక వర్గంలో  అధకి శాత్ం “త్కుువ ఆద్యయం” వచేు ఉపాధిలో ఉననపుుడు GDP ప్ ర్ధగుత్ూ ఉంట ేద్యని అర్థం ఏమటి? 

జ. ప్ ర్ధగుత్ునన అనేక వససవులు, స్తవల వలి కొంద్మింద్ ిమలత్మిే పయిోజనం పొ ందసత్ునయనర్ని అర్ుం. అంటే పజిల మధా 
ఆరధుక అసమలనత్లు ప్ ర్ధగుత్ునయనయని అర్ుం. 

9. భార్త్ద్ేశ్ంలో వారధషక ఆద్యయం ఆధయర్ంగా కుటుంబాల పంప్రణీ (2010 సరేవ) యొకు గాీ ఫ్ నస పటిీక ర్ూపంలో రాయండి. 
జ.  భార్త్ద్శే్ంలో వారధషక ఆద్యయం ఆధయర్ంగా కుటుంబాల పంప్రణ ీ(2010 సరేవ) 

వారధషక ఆద్యయం (ర్ూపాయలలో) కుటుంబాల సంఖా 
17 లక్షల ప్ ైన  30 లక్షలు  
3.4 – 17 లక్షల మధా  3 కోటి 10 లక్షలు 
1.5 – 3.4 లక్షల మధా  7 కోటి 10 లక్షలు 
1.5 లక్షల కంటే త్కుువ 13 కోటి 50 లక్షలు 

 
10. భార్త్ద్ేశ్ంలో శ్త్కోటీశ్వర్ధల (బ్లలియనీరి్) సంఖా, వారధకునన సంపద లకు సంబంధించి ఉనన గాీ ఫులనస పటిీక ర్ూపంలో 

రాయండి. 
                         భార్త్ద్ేశ్ంలో శ్త్కోటీశ్వర్ధల (బ్లలియనీరి్) సంఖా, వారధకునన సంపద 

సంవత్సర్ం శ్త్కోటీశ్వర్ధల (బ్లలియనీరి్) సంఖా శ్త్కోటీశ్వర్ధల (బ్లలియనీరి్) సంపద  
1996 212 3 బ్లలియన్ ర్ూపాయలు 
2004 1,157 9 బ్లలియన్ ర్ూపాయలు 
2011 11,000 55 బ్లలియన్ ర్ూపాయలు 

11. ధయర్వి మురధకవిాడ గురధంచి రాయండి. 
జ. ధయర్వి మురధకవిాడ ముంబాయ్లో ఉంద్ి. భార్త్ద్ేశ్ంలో పటీణ పాింత్ ప్తదలు నివస్రంచే అతి ప్ దద  కాలనీలోి  ఇద్ ిఒకటి. 

12. పరాావర్ణం చేస్త ముఖామ నై ర ండు విదసలేవి?  
జ. 1. “పరాావర్ణ వనర్ధల సర్ఫరా విధి” 2. “పరాావర్ణ శుద్ిు  చేస్త విధి” 

13. “పరాావర్ణ వనర్ధల సర్ఫరా విధి” (Environment’s Source Function) అంటే ఏమట?ి 

జ. ఆరధుక వావసథలోని అనిన ర్ంగాలూ వివిధ సాథ య్లలో సహజవనర్ధల మీద ఆధయర్పడి ఉనయనయ్. ఈ సహజ వనర్ధలనస 
అంద్చిడంలో పరాావర్ణ సామరాు యనిన పరాావర్ణ వనర్ధల సర్ఫరా విధి అంటార్ధ. 

14. “పరాావర్ణ శుద్ిు  చసే్త విధి” (Environment’s Sink Function) అంటే ఏమటి? 

జ. వివిధ కార్ాకీమలల ద్యవరా విడుదలయ్యా వారాథ లనస (కాలుష్టాానిన) పరాావర్ణం గీహించి, శుద్ిు  చసే్ర, పమిలదర్హిత్ంగా 
మలరేు శ్కితని  “పరాావర్ణ శుద్ిు  చేస్త విధి” అంటార్ధ. 

15. భూగర్భ జలలల పునర్ధదుర్ణ అంటే ఏమటి?                                జ. ఉపరధత్లంప్ నై ఉనన నీళళళ భూమలోపలికి ఇంకడం 

16. ససమలర్ధగా 300 జిలలి లోి  గత్ 20 సంవత్సరాలలో భూగర్భ జలలలు 4 మీటరి్ మేర్ పడిపోయలయ్. ద్వనికి కార్ణం ఏమట?ి 

                                                         జ. భూగర్భ జలలల పునర్ధదుర్ణ కంట ేఆ నీటి వినియోగం ఎకుువగా ఉండడం  
17. భూగర్భ జలలలు త్గధగపో వటమే కాదస, వాట ినయణాత్ కూడయ త్గధగపో తోంద్ి. వాాఖలానించండి. 

జ. భార్త్ద్ేశ్ంలోని 59% జిలలి లోి  చతేిపంపులలోని నీళళళ తయగటానికి పనికిరావు. పరధశ్మీలు, వవసాయం నసండి వచుే 
ర్సాయనిక వారాథ లు భూగర్భ జలలలనస కలుష్రత్ం చయెాటం వలన ఇలల జర్ధగుతోంద్ి. అనిన, వార్థ, విష్టపూరధత్ పద్యరాు లనస 
నీటలిో పడసేసత నయనర్ధ. 

18. ససస్రథర్ అభివృద్ిద  అంటే ఏమట?ి 
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జ. ససస్రథర్ అభివృద్ిద  అంటే భవిష్టాత్ుత  త్రాలు త్మ అవసరాలనస తీర్ధుకున ేసామరాథ యనిన ద్బెబతీయకుండయ పసిసత త్ త్రాల 
అవసరాలనస తీర్ధుకోవటం, వరేేమలటలోి  చెపాులంటే ససస్రథర్ అభివృద్ిద  అందరధకట – పసిసత త్, రాబో య్య త్రాలకు నయణామ నై 
జీవనయనిన కోర్ధకుంటుంద్ి. 

19. ఆధసనిక వావసాయ పదుత్ులలో అధిక ద్గిుబడులనస పొ ందటానికి పంటలకు ర్సాయనిక పుర్ధగుమందసలు వాడటం చయలల 
ముఖాం. వీటిని అతిగా వాడతి ేపరాావర్ణం యొకు ఏ విధ ిమీద పభిావిత్ం చూపుత్ుంద్ి?         జ. పరాావర్ణ శుద్ిు  చసే్త విధి 

20. DDT ని ద్ేనికి వాడుతయర్ధ?                                                                                  జ. ద్ోమల నియంత్ణి కోసం  
(వివర్ణ: Dichlorodiphenyltrichloroethane - డెై కోి రో డెై ఫ్రన్ టలైరకోి రోఎథనె్) 

21. 1962 లో స్ లై ంట్ స్ర ర్ంగ్ (నిశ్శబద  వసంత్ం) అనే పుసతకానిన ఎవర్ధ రాసార్ధ?                     జ. “రాచెల్ కార్సన్” అనే మహిళ 

22. నిశ్శబద వసంత్ం (స్ లై ంట్ స్ర ర్ంగ్) లోని ఇతివృత్త ం ఏద్ి?   
జ. ద్ోమల నియంత్ణి కోసం డడిిట ిప్రచికారధ చయెాటం వలి మనసష్టులప్ ై, పక్షులప్ ై పడే పభిావం గురధంచి ఈ పుసతకంలో ఉంద్ి. 

23. DDT పక్షుల మర్ణయనికి ఏవిధంగా కార్ణమవుత్ుందని రాచలె్ కార్సన్ ప్తర్ునయనర్ధ? 

జ. DDT ఉనన నీళళళ చెర్ధవులోి కి చేరధ కలుష్రత్ం చసే్రనపుుడు DDT లోని విష్టపద్యర్థం ఆ చెర్ధవులోి ని చపేలోి  ప్తర్ధకోవటం 
మొదలవుత్ుంద్ి. ఈ విష్ట మోతయదస త్కుువగా ఉండి చేపలు చనిపో వు. కాని ఒక పక్ ిఅనకే చేపలనస తిననపుుడు 
వాటనినటలిో ఉండే విష్టమోతయదస ఆ పక్నిి చంపటానికి సరధపో త్ుంద్ి. 

24. మొదటజిత్ లోని అంశాల మధా గల సంబంధం నస పరధశీలించి, ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
ద్ోమల నియంత్ణికు  :  డడిటిి    :  :  జీడిమలమడి తోటలనస పుర్ధగునసంచి ర్క్ించటానికి   :      ?           జ. ఎండోసలలోన్ 

25. భార్త్ద్ేశ్ంలో ఎండోసలలోన్ అనే ర్సాయనిక పుర్ధగుమందస యొకు హానికార్క పభిావం గురధంచి సరధకానిద్ి 
1976 లో కేర్ళ రాషీ్ట ాపభిుత్వం హెలికాపీరి్తో ఈ మందసనస 150000 ఎకరాలోి  ప్రచికారీ చయే్ంచింద్ి; 
కేర్ళ లోని ఉత్తర్ పాింత్మ ైన కాసర్ గోడ్ జిలలి లో ఈ మందసనస ప్రచికారీ చేసార్ధ; 
ఈ మందసనస ప్రచికార ీచయేటం అనదే్ి 25 సంవత్సరాలపాటు జరధగధంద్ి; 
ద్వని వలి కనీసం 5000 మంద్ ిచనిపోయలర్ధ. 
జవాబు: 1976 లో కేర్ళ రాషీ్ట ాపిభుత్వం హెలికాపీరి్తో ఈ మందసనస 150000 ఎకరాలోి  ప్రచికారీ చేయ్ంచింద్ి. 
(సరధయ్ ైనద్ి:- 1976 లో కరే్ళ రాషీ్ట ాపభిుత్వం హలెికాపీరి్తో ఈ మందసనస 15000 ఎకరాలోి  ప్రచికార ీచేయ్ంచింద్ి) 

26. ఇటవీల కాలంలో ఎండోసలలోన్ ప్రచికారీని ఎందసకు ఆప్రవేశార్ధ?        జ. ఆప్రవేయమని నయాయసాథ నం ఆద్శేాలు ఇచిునందసన  
27. రాజాాంగం లో  జీవించే హకుు కు సంబంధించిన అధికర్ణ ఏద్ి?                                                   జ.. 21 వ అధికర్ణ 

28. నయాయసాథ నం ఎండోసలలోన్ వాడకానిన ఎందసకు ఆప్రవేయమంద్ి?   
జ. ఎండోసలలోన్ వాడకం జీవించే హకుుకు భంగం కలిగధంచడం వలన 

29. నర్మద్య లోయ అభివృద్ిద  పథకం వలన పయిోజనం కానిద్ి 
విదసాదసత్ుతిత  ప్ ర్ధగుత్ుంద్ి;                  సాగునీటి వసతి ప్ ర్ధగుత్ుంద్ి;   
పరాావర్ణ ర్క్షణకు వీలవుత్ుంద్ి;            వర్దల నియంత్ణికు వీలవుత్ుంద్ి;            జ. పరాావర్ణ ర్క్షణకు వీలవుత్ుంద్ి 

30. నర్మద్య లోయ అభివృద్ిద  పథకం లో భాగంగా నిరధమంచిన ఆనకటీలలో క లలి  ప్ దదద్ి ఏద్ి?                  జ. సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ 

31. సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ వలన ఎంత్ భూమ ముంపునకు గురధ అవుత్ుంద్ి?                             జ. 37,000 హకెాీ రి్ భూమ 

32. సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ వలన ఎంత్ మంద్ ినిరావస్రత్ులు అవుత్ునయనర్ధ?                                        జ. 5 లక్షలకు ప్ గైా 
33. సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ వలన నిరావస్రత్ుల ైన వాళళలోి  ఎకుువ మంద్ి ఎవర్ధ ఉనయనర్ధ?                జ. ఆద్విాస్లీు, దళిత్ులు 
34. సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ వలన ఫలిత్ం కానిద్ి 

అటవీ పాింత్ం ముంపుకు గురధ అయ్ంద్ి;                అనేకమంద్ి నిరావస్రత్ులయలార్ధ; 
జీవ వ వైిదాత్ మ ర్ధగుపడింద్ి;                             సార్వంత్మ నై నేలలు నయశ్నం అయలాయ్ 

జ. జీవ వ వైిధాత్ మ ర్ధగుపడింద్ి. (వివర్ణ:- జీవ వ వైిధాత్ ధవంసం అయ్ంద్ి) 
35. బావా మహలియల ఏ గాీ మలనికి చెంద్ని వాడు?                           జ. మధాపది్శే్ లోని ఝబువా జిలలి , జలస్రంధ ిగాీ మలనికి   
36. బావా మహలియల మధా పది్శే్ ముఖామంతి ిక ి1994 లో  ఏ భాష్టలో ఉత్తర్ం రాసాడు?   జ. భిలలలల భాష్ట (ఇద్ి గధరధజన భాష్ట) 
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37. 1994 లో మధాపది్ేశ్ ముఖామంతిి ఎవర్ధ?                                                                         జ. ద్ిగధవజయ్ స్రంగ్  
38. జలస్రంధి గాీ మం ఏ నద్వ తీరాన ఉంద్ి?                                                                            జ. నర్మద్య నద్వ తీరాన 

39. సరాద ర్ సరోవర్ కు, నర్మద్య లోయలో ఇవే పరధనయమలలునన ఇత్ర్ ఆనకత్తలకు వాతిరకేంగా ర్ూపుద్యలిున ఉదామమదే్ి? 

జ. నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ (నర్మదనస కాపాడండి) 

40. చిపో ు ఉదామం ఎకుడ మొదల ైంద్ి?                                                         జ. ఉత్తరాఖండ్ లోని గడ్ వాల్ కొండలలో  
41. 1970 ఆర్ంభంలో చిపో ు ఉదామం ఎందసకు మొదలయ్ంద్?ి                     జ. అడవులనస నరధకవిేయకుండయ ఉండడం కోసం 

42. చిపో ు అంట ేఅర్ుం ఏమటి?                                                                                                 జ. హత్ుత కోవటం  
43. చిపో ు ఉదామం గురధంచి సరధకానిద్ి 

హింసాయుత్ పదుతిలో జరధగధంద్ి;                   పరాావర్ణ ససస్రథర్త్ గురధంచి ఆలోచింపచసే్రంద్ి; 
గాీ మీణ మహిళలు పధియనంగా పాలగగ నయనర్ధ;       చెటినస హత్ుత కొని గుతేతద్యరి్ గ్డాళళకు అడుా గా నిలిచయర్ధ. 
జవాబు: హింసాయుత్ పదుతిలో జరధగధంద్ి.  (సరధయ్ నైద్ి:-   అహింసాయుత్ పదుతిలో జరధగధంద్ి) 

44. చిపో ు ఉదామ లక్షాం కానిద్ ి

నేల, నీటి సంర్క్షణ;        అడవుల ర్క్షణ;      ఖనిజాల ర్క్షణ;      పరాావర్ణ ర్క్షణ                            జ. ఖనిజాల ర్క్షణ 

45. ఈ కిీంద్ి పటిీక చద్ివి పశి్నలకు సమలధయనయలు ఇవవండి 
                   పటిీక: భార్త్ద్ేశ్ంలో కొనిన కటలక ఖనిజాల త్వవకం (వలే టనసనలలో) 

ఖనిజం 1997-98 2008-09 

బాక ైసట్ 6,108 15,250 

బొ గుగ  2,97,000 4,93,000 

ఇనసప ఖనిజం 75,723 2,23,544 

కోీమ టై్ 1,515 3,976 

 పశి్న:- ఖనిజాల త్వవకం వగేంగా ప్ ర్గడయనిక ికార్ణం ఏమటి? 

 జ. భార్త్ద్శే్ ఆరధుక విధయనంలో సర్ళీకర్ణ, పపించీకర్ణ చోటు చేససకునన త్రావత్ సాథ నిక అవసరాలకు, ఎగుమత్ులకు 
ఖనిజాల త్వవకం వేగంగా ప్ రధగధంద్ి. 

46. 1991 లో ససప్ీిం కోర్ధీ  పాిధమక హకుు లోని జీవించ ేహకుు గురధంచి ఇచిున తీర్ధు ఏమట?ి 

జ. జీవించే హకుు లో భాగంగా జీవితయనిన పూరధతగా ఆనంద్ించటానికి కాలుష్టా ర్హతి్ నీటిని, గాలిని పొ ంద్ే హకుు ఉంటుందని 
ససప్ీిం కోర్ధీ  1991 లో తీర్ధు చపె్రుంద్ి. 

47. CNG ని విసతరధంచండి.                                                జ. ప్ీడనయనికి గురధ చసే్రన సహజవాయువు – Compressed Natural Gas 

48. ద్వనివలి కాలుష్టాం త్కుువ 

డీజిల్;      CNG;      ప్ టలి ల్;                                                                                                     జ. CNG 

49. హరధత్ గృహ వాయువులకు ర ండు ఉద్యహర్ణలు ఇవవండి.                                             జ. కార్బన్ డెై ఆక ైసడ్, మథనే్ 

50. స్తంద్ియి వావసాయం లో వటేనిి వినియోగధంచర్ధ?                       జ. ర్సాయనిక ఎర్ధవులు, ర్సాయనిక పుర్ధగుమందసలు 
51. స్తంద్ియి వావసాయం లో ఎటువంట ిసహజ పదుత్ులు ఉపయోగధసాత ర్ధ?   

జ. పంట మలరధుడి, ప్ ంట పో గు ఎర్ధవు, పుర్ధగుల జ వైిక నియంత్ణి వంట ిసహజ పదుత్ులనస ఉపయోగధసాత ర్ధ 
52. స్తంద్ియి వావసాయం లో ముఖామ నై ఒక లక్షణం సాథ నిక వనర్ధలనస వినియోగధంచడం. ద్వనికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి. 

జ. హానికర్మ నై పుర్ధగులనస తిన ేజీవులనస (పక్షులు, సాలీళళళ, మలేు చేస్త పుర్ధగులనస) పో ి త్సహించడం 

53. స్తంద్ియి వావసాయం లో ముఖామ నై ఒక లక్షణం సాథ నిక వనర్ధలనస వినియోగధంచడం. ద్వనికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి. 
జ. పో ష్టకాలనస మొకులకు అందసబాటులోకి తెచుే నలేలోని సూక్షమజీవులనస (ర ైజోబ్లయం, అజటలబాకీర్ వంటవిి) 
ప్ ంపొ ంద్ించటం 

54. స్తంద్ియి వావసాయం వలి జీవ వ ైవిధాత్ ప్ ర్ధగుంటుంద్ి. ఎందసకు? 
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జ. స్తంద్ియి వావసాయం లో ఒకటి ర ండు పంటలు మలత్మి ేకాకుండయ అనేక పంటలనస సాగుచయేాటం వలి జీవ వ వైిధాత్ 
ప్ ర్ధగుత్ుంద్ి. 

55. 2015 నయటిక ిమొత్తంగా స్తంద్ియి వావసాయలనికి మలరాలని నిరా్య్ంచసకునన మొటీమొదటి రాషీ్టంా ఏద్?ి              జ. స్రకిుం 

56. స్రకిుం త్రావత్ 100 శాత్ం స్తంద్ియి రాషీ్టంాగా మలరే పంథయనస అనససరధససత నన రాషీ్టంా ఏద్?ి                           జ. ఉత్తరాఖండ్ 

57. వాళళళ అంత్రధంచిపో య్య ముందస (Before they pass away) అనే బొ మమలపుసతకం ఎపుుడు పచిసరధత్ంఅయ్ాంద్?ి జ. 2013లో  
58. సమలచయరానిన పూరధంచండ ి

  ద్శే్ం / ఖండం            అంత్రధంచి పో య్య పమిలదమునన సంచయర్ జాతి 

    క నయా                        మసాసయ్ యోధసలు 
    ఖజకిసాత న్                    యురాత  గధరధజనసలు 
    టబి ట్                         కియలంగ్ గధరధజనసలు 
    దక్ిణ అమ రధకా              ?                                                                                       జ. గౌచౌ తెగ వార్ధ 

59. కొనిన సంచయర్ జాత్ులు అంత్రధంచి పో త్ునయనయని ర్చయ్త్ ఎందసకు భావించయర్ధ?   
జ. ఆనకటీలు కటీడం వలన ఈ సంచయర్ జాత్ులు నివస్రంచ ేపది్ేశాలు ముంపుకు గురధకావడం, అడవుల నరధకివతే్ ఎకుువగా 
జర్గడం, ఆధసనిక నయగరధకతయ పభిావం మొదల ైన కార్ణయల వలన కొనిన సంచయర్ జాత్ులు అంత్రధంచిపోయ్య పమిలదం ఉంద్ి. 

60. ససస్రథర్ పదుత్ులలో ఆహార్ ఉత్ుతితకి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి.                                               జ. స్తంద్ియి వావసాయం 

61. ససస్రథర్ పదుత్ులలో ఆహార్ ఉత్ుతిత , ద్యని సమలన పంప్రణీ కి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి.    
జ. తెలంగాణయ రాష్టత రం లోని జహీరాబాద్ పాింత్ం లో చపేటిీన పతియామలనయ పజిా పంప్రణీ వావసథ  

62. భార్త్ద్ేశ్ంలో మొత్తం సాగుభూమలో వరాష ధయర్ం కింద ఉనన భూమ ఎంత్?                             జ. 9.2 కోటి హకెాీ రి్ భూమ 

63. భార్త్ద్ేశ్ంలో మొత్తం సాగుభూమలో సాగునీటి కింద ఉనన భూమ ఎంత్?                              జ. 5.1 కోటి హెకాీ రి్ భూమ 

(వివర్ణ : మొత్తం సాగుభూమ = 9.2 + 5.1 = 14.3 కోటుి  హెకాీ ర్ధి . మొత్తం భూమ లో వరాష ధయర్ం కింద ఉనన భూమని 
భిననం లో చెబ్లత ే9.2 / 14.3 ద్వనిని ససమలర్ధగా వేససకుంట ే 10 / 15 అవుత్ుంద్ి. ద్వనిని సూక్ీమకరధస్తత  2 / 3 వససత ంద్ి. అంటే 
మొత్తం సాగుభూమ లో మూడింట ర ండు వంత్ుల భూమ వరాష ధయర్ంగా ఉండి సాగునీట ివావసాయలనిక ిఅనసవ ైనద్ి కాదస) 

64. వరాష ధయర్ పాింతయలలో సాంపది్యయంగా వరాష ధయర్ంగా పండే అనేక పంటలనస కలిప్ర సాగు చసే్తవార్ధ. ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండి. 
జ. దకున్ ప్టీభూమ లో 16 ర్కాల పంటలనస కలిప్ర ఒకేసారధ పండించేవార్ధ 

65. ఒకేసారధ అనేక పంటలు పండించడం వలన కలిగే లలభాలేవి? 

జ. ఇవి పంటకు వచేు కాలలలు వరే్ధవేర్ధగా ఉండటం వలి పని ద్నియలు పొ డిగధంపబడ ిఆద్యయలలు /  ఆహార్ ధయనయాల సర్ఫరా 
ఎకుువ కాలం పాటు ఉంటుంద్.ి పతిికూల వాతయవర్ణ పరధస్రథత్ులలో కనీసం ఒక పంట అయ్నయ ద్ిగుబడినిససత ంద్ి. మశ్ీమ 
పంటల వలి ఒక పుర్ధగు తీవ ినషీ్టం కలిగధంచే సాథ య్క ిచేర్కుండయ నిరోధించబడుత్ుంద్ి.  

66. హరధత్ విపివం పధియనంగా ఏ పంటలకు సంబంధించినద్?ి                                                               జ. వరధ, గోధసమ 

67. హరధత్ విపివం త్రావత్ వరాష ధయర్ పంటల ైన చిర్ధద్యనయాల (జొనన, సజా, రాగధ వంటవిి) ద్గిుబడులు త్గగడయనికి కార్ణం ఏమటి? 

జ. రోజువార ీఆహార్ంలో బ్లయాం, గోధసమల వాడకం ప్ ర్గడంతో సాథ నిక ఆహార్ ధయనయాలకు గధరాకట పడిపో య్ంద్ి.  పిభుత్వం 
కూడయ చిర్ధధయనయాల సాగుకు ఎటువంటి మదదత్ు, పో ి తయసహం ఇవవలేదస. వీటి ద్ిగుబడులనస ప్ ంచటానిక ిత్గధననంత్ పరధశోధన 
కూడయ జర్గలేదస. 

68. తెలంగాణయ రాషీ్టంాలోని జహరీాబాద్ పాింత్ పజిలు చిర్ధధయనయాలనస సాగు చేయడయనికి పో ి త్సహించిన సంసథ  ఏద్ి? 

జ. DDS – డెకున్ డవెలప్ మ ంట్ సొ స్ ైట ీ 
69. జహీరాబాద్ మండలంలో గాీ మ సాథ య్ లో పజిలకు చిర్ధధయనయాలనస సర్ఫరా చేయడయనికి ద్నేిని ఏరాుటు చసేార్ధ? 

జ. పజిా ధయనా బాాంకు 
పజిా ధయనా బాాంకు ద్ేని మలద్రిధగా పనిచసేసత ంద్ి?                    జ. పభిుత్వం నిర్వహసిసత నన “పజిా పంప్రణీ వావసథ ” మలద్ిరధగా 

13. పుపాంచ యుదయి ల మధా పుపాంచాం 1900 – 1950 : భాగాం -1 

1. 20 వ శ్తయబదపు ఆర్ంభంలో పపించ జనయభా ఎంత్?                                                                                                   జ. 160 కోటుి  
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2. 20 వ శ్తయబాద నిన”తీవ ిసంచలనయల యుగం”గా ఎవర్ధ ప్తర్ునయనర్ధ?                                                            జ. ఎరధక్ హాబ్స బామ్ 

3.  పపించంలోని ఇత్ర్ పజిల పటి ద్ేవష్టం, అవధసలు లేని అధకిార్ంతో కూడని భావజాలలనిన ఏమంటార్ధ?                   జ. ఫాస్రజం 

4.  ఇద్ి పారీీ పదిర్శన?                                                                      జ. నయజీ పారీీ పదిర్శన 

5.  ఈమ  ఎవర్ధ?                                                                                      జ. ఫ్ోి ర న్స ఓవ న్స  

6.  ఇద్ి అణుబాంబు వసే్రన పటీణం. ఆ పటీణం ప్తరేమ?                                    జ. నయగసాక ి

7.  ఈ చితయినిన ఎవర్ధ గీసార్ధ?                                                                          జ. కుసోత ద్వవ్ 

8.  ఈ చిత్ంిలో “______ నసంచి కొనండి, మీ పజిలకు ద్ోిహం చయెాండి” అనే వాాఖలానం 
ఉంద్ి. ఖలళీని పూరధంచండి.                                                                                                                                        జ. యూదసలు 

9. మొదట ిపపించ యుదుం ఎపుుడు మొదల ైంద్ి?                                                                                            జ. 1914 జూల ై 28 న  
10. మొదట ిపపించ యుదుంలో చనిపోయ్న భార్తీయ స్ ైనికుల ంత్మంద్ి?                                                                       జ. 75000 

11. ఈ కిీంద్ివాటలిో భిననంగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 
హో లోకాసీ్ (Holocaust);      నయగసాకి (Nagasaki);       ఔష్రవడా్(Auschwitz);    హరీోష్రమల  (Hiroshima) 

జవాబు:- హో లోకాసీ్ (Holocaust) 
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(వివర్ణ:-ఎకుువసంఖాలో ఒకేవరాగ నికి చెంద్నివారధని చంపడయనిన హో లోకాసీ్ అంటార్ధ. మగతయమూడు పది్శేాలప్తర్ధి ) 

12. యుద్యు లవలి 16 వ శ్తయబదంలో పతిి వ య్ామంద్ికట ఎంత్మంద్ి చనిపోయలర్ధ?             జ. నలుగురధ కంటే త్కుువ (3.2 మంద్ి) 
13. యుద్యు లవలి 20 వ శ్తయబదంలో పతిి వ య్ామంద్ికట ఎంత్మంద్ి చనిపోయలర్ధ?              జ. ససమలర్ధ 44 మంద్ి (44.4 మంద్ి) 
14. భార్త్ద్ేశ్ం – పాకిసాత న్ ల మధా 1971 లో యుదుం ఎంత్కాలం కొనసాగధంద్ి?  

జ. 13 రోజులు (తేద్ి. 03.12.1971 నసండ ితదే్ి.16.12.1971 వర్కూ) 
15. 19 వ శ్తయబదం చివరధ నయటకిి యూర్పులో వివిధ ద్శేాలు ఇత్ర్ ద్శేాలతో ఒపుంద్యలు కుదసర్ధుకుని ర ండు పధియన కూటములు 

ఏర్ుడయా య్. వాటలిో ఒకటి కేంద ిరాజాాల కూటమ. మర్కటి ________                                              జ. మత్రిాజాాల కూటమ 

16. అక్ష రాజాాల కూటమ (కేంద ిరాజాాల కూటమ) కి నయయకత్వం వహించిన ద్శే్ం ఏద్ి?                                                  జ. జర్మనీ 

17. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

వర్సయ్ల్స ఒపుందం   - 1918 

ర్ష్టాా విపివం    - 1917 

నయనయజాతి సమతి ఏరాుటు  _ 1919 

మొదట ిపపించ యుదుం ముగధంపు - 1918 

జ. సరధకాని జత్ : - వర్సయ్ల్స ఒపుందం – 1918 (సరధయ్ నైద్ ి: వర్సయ్ల్స ఒపుందం - 1919) 
18. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

జర్మనీలో హిటిర్ పాిభవం  - 1933 జనవరధ 
ర్ష్టాా ప్  ైజర్మన్ దండతె్తటం    - 1941 జూన్ 

ఐకారాజా సమతి ఏరాుటు  - 1945 స్ ప్ ీంబర్ 

ర ండవ పపించ యుదుం ముగధంపు - 1945 ఆగససీ  

జ. సరధకాని జత్ : - ఐకారాజా సమతి ఏరాుటు - 1945 స్ ప్ ీంబర్ (సరధయ్ నైద్ ి1945 అకోీ బర్ ) 
19. ర ండవ పపించ యుదుం ఎపుుడు మొదల ైంద్?ి                                                                                          జ. 1939 స్ ప్ ీంబర్ 1 న  
20. మొదట ిపపించ యుదుంలో ని కూటముల ఆధయర్ంగా ఈ కిీంద్విానిలో భిననంగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 

    బ్లటిన్;        ఆస్రీయాల-హంగరీ;         ఫాిన్స;          ర్ష్టాా  
జవాబు:- ఆస్రీయాల-హంగర ీ (ఆస్రీయాల-హంగరీ కేందరిాజాాల కూటమలోనిద్ి. మగధలినవి మత్రిాజాాల కూటమలోనివి)  

21. ర ండు పపించ యుద్యద ల మధా వావధి ఎంత్?                                                                                                 జ. 21 సంవత్సరాలు 
22. 1914 జూన్ 28 న హత్ా గావించబడని ఆస్రీయాల యువరాజు ఎవర్ధ?                                          జ. ఆర్ు డూాక్ ఫాింజ్ ఫ్ రధానయండ్ 

23. ఆస్రీయాల ఏ ద్ేశ్ంప్ ై యుద్యు నిన పకిటించడంతో మొదటి పపించ యుదుం మొదలయ్ంద్ి?                                           జ. స్ రధబయల 
24. జర్మనీ 1939 స్ ప్ ీంబర్ 1 న పో లలండ్ ప్ ై  యుద్యు నిన పకిటించడయనిక ికార్ణమ నై రేవుపటీణమేద్?ి                            జ. డయంజింగ్ 

25. డయంజింగ్ రేవుపటీణం ఏ ద్ేశ్ంలో ఉంద్ి?                                                                                                                జ.  పో లలండ్ లో  
26. ఈ కిీంద్ివాటలిో మొదట ిపపించ యుద్యు నిక ికార్ణం కానిద్ి ఏద్ి? 

సామలా జావాదం,    ర్హసా ఒపుంద్యలు,     వర్సయ్ల్స ఒపుంద ష్టర్త్ులు;     స్ ైనికవాదం 

జవాబు:- వర్సయ్ల్స ఒపుంద ష్టర్త్ులు 
27. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

 జర్మనీ  :   నయజీజం      :  :   ఇటలీ  :     ?                                                                                                   జవాబు:- ఫాస్రజం 

28. 1870 – 1871 ఫాింకో-పషి్టాా యుదుం లో గ లిచిన ద్ేశ్మేద్?ి                                                                  జ. పషి్టాా (పసిసత త్ జర్మనీ) 
29. 1870 – 1871 ఫాింకో-పషి్టాా యుదుం సమయంలో జర్మనీ చయన్స లర్ ఎవర్ధ?                                                            జ. బ్లసామర్ు 

30. జర్మనీ చయన్స లర్  అయ్న బ్లసామర్ు ఆస్రీయాలతో ఎపుుడు ర్హసా ఒపుందం కుదసర్ధుకునయనడు?                          జ. 1879 లో 
31. జర్మనీ చయన్స లర్  అయ్న బ్లసామర్ు ఇటలీతో ఎపుుడు ర్హసా ఒపుందం కుదసర్ధుకునయనడు?                              జ. 1882 లో 
32. బ్లసామర్ు ఆస్రీయాల, ఇటలీలతో ర్హసా ఒపుంద్యలు కుదసర్ధుకోవడయనిక ిఈ కిీంద్విాటలిో ఏద్ ికార్ణం కాదస? 

ఫాిన్స ద్ేశానిన ఒంటరధ చయేడం;                                  ర్ష్టాానసంచి ఆస్రీయాల నస కాపాడటం; 
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ఫాిన్స ద్ేశానిన ఆకీమంచడం;                                      ఫాిన్స నసంచి ఇటలీని కాపాడటం 

జవాబు:- ఫాిన్స ద్శేానిన ఆకీమంచడం; 
33. 1891 లో ఫాిన్స ఏ ద్ేశ్ంతో ఒపుందం కుదసర్ధుకొంద్ి?                                                                                             జ.   ర్ష్టాా తో 
34. 1904 లో ఫాిన్స ఏ ద్శే్ంతో ఒపుందం కుదసర్ధుకొంద్ి?                                                                                            జ.   బ్లటిన్ తో 
35. మత్ది్ేశాల కూటమ ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                                                                   జ. 1907 లో  
36.  తెైరపాక్ిక కూటమ, మత్ది్ేశాల కూటమ ఏర్ుడటం వలి ఏర్ుడని ఫలిత్ం? 

ఐరోపా ద్శేాలు ఒకద్యనినొకటి శ్ంకించసాగాయ్;                          యూర్ప్ లో నిజమ నై శాంతికి ద్యరధతీస్రంద్ి; 
యూర్ప్ లో సాయుధ శాంతిక ిద్యరధతీస్రంద్ి;                                పపించయుద్యు నిక ిద్యరధతీస్రంద్ి. 
జవాబు:- యూర్ప్ లో నిజమ నై శాంతికి ద్యరధతీస్రంద్ి; 

37. భదతి్కు స్ నైిక శ్కిత మంచి మలర్గమని, సమసాల పరధష్టాురానికి యుదుమే సర నై విధయనమని నమమటానిన ఏమంటార్ధ?  
జ. స్ ైనిక వాదం. 

38. 1880 నసంచి 1914 నయటకిి ఆర్ధ పధియన శ్కుత ల స్ ైనిక ఖర్ధు ౩౦౦ శాతయనికి ప్ ైగా ప్ రధగధంద్ి. ఈ ఆరధంటలిో ఈ కిీంద్ ిఏ ద్ేశ్ం లేదస?      
జర్మనీ;     ర్ష్టాా;     జపాన్;     ఫాిన్స;       బ్లటిన్                                                                                                      జ. జపాన్     

39. 1880 నసంచి 1914 నయటకిి ఆర్ధ పధియన శ్కుత ల (జర్మనీ, ర్ష్టాా, ఆస్రీయాల, ఇటలీ, ఫాిన్స, బ్లటిన్) స్ ైనిక ఖర్ధు 132 మలియన్ 
పౌండి నసంచి ఇంత్కు ప్ రధగధంద్?ి                                                                                                       జ. 397 మలియన్ పౌండి కు 

40. స్ ైనిక వాద నేపథాంలో ముఖామ ైన విష్టయం 

ప్ దద  సంఖాలో శాశ్వత్ స్ నైయానిన ప్ ంచడం;                          ఆయుధయల స్తకర్ణలో పో ట;ీ 
పజిలనస మలనస్రకంగా యుద్యు నికి సంస్రదుం చయేడం;            ప్ ై ప్ వైనీన                                                                   జ. ప్ ై వనీన 

41. వర్సయ్ల్స ఏ ద్శే్ంలో ఉంద్?ి                                                                                                                                           జ. ఫాిన్స 
42. మొదట ిపపించ యుదుం త్రావత్ జరధగధన సంధి ఏద్?ి                                                                                     జ. వర్సయ్ల్స సంధ ి

43. వర్సయ్ల్స సంధ ిఏ సంవత్సర్ంలో జరధగధంద్ి?                                                                                                              జ. 1919 లో  
44. వర్సయ్ల్స సంధ ిలో ఎనినద్ేశాలు పాలగగ నయనయ్?                                                                                                   జ. 32 ద్శేాలు 
45. మొదట ిపపించ యుద్యు నిన దృష్రీలో ఉంచసకొని భిననమ నై ద్శేానిన గురధతంచండి. 

అమ రధకా,     బ్లిటన్,    జర్మనీ   ర్ష్టాా,     టరీు,                                                                                                                   జ. ర్ష్టాా  
(వివర్ణ:- యుదుంలో అమ రధకా, బ్లిటన్ లు గ లిచయయ్. జర్మనీ, టరీు లు ఓడిపో యలయ్. ర్ష్టాా మధాలో విర్మంచసకొంద్ి) 

46. ఈ కిీంద్ి ద్ేశాలలో ఏద్ి వర్సయ్ల్స సంధ ిసమలవశే్ంలో పాలగగ ంద్ి? 

అమ రధకా,   జర్మనీ,   ఆస్రీయాల,   టరీు,   ర్ష్టాా                                                                                                         జ. అమ రధకా  
47. ఈ కిీంద్ి ద్ేశాలలో ఏద్ి వర్సయ్ల్స సంధ ిసమలవశే్ంలో పాలోగ లేదస? 

అమ రధకా;      బ్లటిన్,       ఫాిన్స,         ర్ష్టాా,        ఇటలీ,     జపాన్                                                                         జ. ర్ష్టాా  
48. ఆలలసస్, లోర నై్ పాింతయలనస జర్మనీ, ఫాిన్స నసండి ఎపుుడు సావధవనం చసేసకుంద్ి?                                                   జ. 1871 లో 
49. “వర్సయ్ల్స సంధి ష్టర్త్ులలో” జర్మనీ కి సంబంధించి ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ ిసరధయ్ నైద్ి కాదస? 

“ఆలలసస్, లోర నై్” పాింతయలనస ఫాిన్స కి ఇచిువయేలలి;                               త్న స్ ైనిక బలగానిన 1 లక్ష కు త్గధగంచసకోవాలి; 
ఒక జలలంత్రాగ మ మలత్మిే కలిగధ ఉండయలి.                                                  ఆర్ధ యుధ్ునౌకలనస మలత్మిే కలిగధ ఉండయలి. 
జవాబు:- ఒక జలలంత్రాగ మ మలత్మి ేకలిగధ ఉండయలి.    (సరధయ్ ైనద్ి – జలలంత్రాగ ములనస కలిగధ ఉండకూడదస) 

50. వర్సయ్ల్స ఒపుంద ఫలిత్ంగా ఏర్ుడని అంత్రాా తీయ సంసు  ఏద్ి?                                                               జ. నయనయజాతి సమతి 

51. మొదట ిపపించ యుదుం త్రావత్ అంత్రాా తీయ శాంతి సాు పన కోసం ఏర్ుడిన సంసు  ఏద్ి?                            జ. నయనయజాతి సమతి 

52. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి నయనయజాతి సమతి లో వావసాు పక సభాద్ేశ్ం? 

అమ రధకా,   ర్ష్టాా,   ఫాిన్స,    జర్మనీ 

జ. ఫాిన్స  (వివర్ణ:- సో వియట్ యూనియన్ 1934లో చేరధంద్ి. జర్మనీ 1926లో చేరధంద్ి. అమ రధకా అసలు చేర్లేదస) 

53. నయనయజాతి సమతిలో చరే్డయనిక ిఆహావనించబడని ర ండు ద్ేశాలు 
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ఇంగాి ండ్, ఫాిన్స;            చెనైయ, ర్ష్టాా;             జర్మనీ, ర్ష్టాా;        ఫాిన్స, జర్మనీ                                       జ.  జర్మనీ, ర్ష్టాా 
54. నయనయజాతి సమతి సాద పనలో ముఖాపాత్ ిపో ష్రంచిన అమ రధకా అధాక్షుడు ఎవర్ధ?                                                   జ. ఉడోివిలసన్ 

55. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
ఇండయిల  :   పారి్మ ంట్      :  :   అమ రధకా  :     ?                                                                                                     జ. కాంగ ీస్ 

56. అమ రధకా “నయనయజాతి సమతి” లో చరేాలని పతిిపాద్ించిన అమ రధకా అధాక్షుడు ఎవర్ధ?                                         జ. ఉడోివిలసన్ 

57. అమ రధకా “నయనయజాతి సమతి” లో చరేాలనే పతిిపాదననస ఎవర్ధ తిర్సురధంచయర్ధ?                                         జ. అమ రధకా కాంగ ీస్ 

58. 1934 లో నయనయజాతి సమతి లో సభా ద్ేశాల సంఖా ఎంత్?                                                                                                  జ. 58 

59. ILO ని విసతరధంపుము.                                                  జ. అంత్రాా తీయ కారధమక సంఘం (International Labour Organisation) 
60. WHO ని విసతరధంపుము.                                                                         జ. పపించ ఆరోగా సంసు   (World Health Organisation) 

61. ICJ ని విసతరధంపుము.                                                                 జ. అంత్రాా తీయ నయాయసాు నం (International Court of Justice) 

62. “కానీ అంత్రాా తీయ ఒపుంద్యలనస ఉలింఘించకుండయ, ఇత్ర్ ద్ేశాలప్ ై దండతె్తకుండయ జర్మనీ, ఇటలీలనస ఇద్ి 
నివారధంచలేకపో య్ంద్ి.” ఈ వాకాంలో “ఇద్ి” ద్ేనిని సూచిససత ంద్ి?                                                జ. నయనయజాతి సమతి 

63. USSR ని విసతరధంపుము.                                     జ. సో వియట్ సో ష్టలిసీ్ ద్ేశాల సమలఖా  (Union of Soviet Socialist Republics) 

64. ర్ష్టాాలో ఎపుుడు విపివం వచిుంద్ి?                                                                                                                            జ. 1917 లో 
65. సో వియట్ సో ష్టలిసీ్ ద్ేశాల సమలఖా  (USSR) ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                           జ. 1924 లో 
66. ర్ష్టాా మొదటి పపిపంచ యుదుం నసంచి ఎపుుడు వ ైద్ొలగధంద్?ి                                                                                   జ. 1917 లో 
67. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

ర్ష్టాా   :   కముానిససీ  ద్ేశ్ం       :  :   బ్లటిన్  :     ?                                                                                 జ. ప్ టుీ బడది్యర ీద్ేశ్ం 

68. బ్లిటన్ వంటి పాశాుత్ా ప్ టుీ బడిద్యరీ ద్శేాలు హిటిర్ ని “సంత్ృప్రత  పర్చటం” అన ేవిధయనయనిన ఎందసకు అవలంబ్లంచయయ్? 

జ. సో వియట్ సో ష్టలిజానికి వాతిరకే శ్కిత గా ఉంటుందని  
69. జర్మనీ, ర్ష్టాా పర్సుర్ం దండతె్త కుండయ ఉండటానికి ఎపుుడు ఒపుందం చేససకునయనయ్?                                          జ. 1939 లో 
70. ర్ష్టాా ప్  ైజర్మనీ ఎపుుడు దండతెిత ంద్?ి                                                                                                                          జ. 1941 లో 
71. జపానస అమ రధకా ప్  ైఎపుుడు ద్యడ ిచేస్రంద్ి?                                                                                                               జ. 1941 లో 
72. ప్ ర్ల్ హార్బర్ ప్ ై జపానస ఎపుుడు ద్యడి చసే్రంద్?ి                                                                                                        జ. 1941 లో 
73. ర్ష్టాా, అమ రధకా లు ర ండవ పపించ యుదుం లో ఏ సంవత్సర్ంలో  భాగసావములయలాయ్?                                      జ. 1941 లో 
74. అవి అంత్మ నై కాలలనిన బటిీ  ఈ కిీంద్ి వాటిలో భిననమ నై సామలాజాానిన గురధతంచండి. 

ఆసోీ ా  హంగరేధయన్ సామలాజాం;    ర్ష్టాన్ సామలాజాం;     ఓటలీ మలన్ సామలా జాం ;     జర్మన్ సామలాజాం            జ. ర్ష్టాన్ సామలా జాం                                    

(వివర్ణ:- ర్ష్టాన్ సామలాజాం 1917 లో అంత్మయ్ంద్ి. మగధలినవి మొదట ిపపించ యుదుం త్రావత్ అంత్మయలాయ్.) 
75. వ ైమర్ గణత్ంత్ంి ఏ ద్ేశ్ంలో ఏర్ుడింద్?ి                                                                                                                    జ. జర్మనీ లో 
76. UNO ని విసతరధంపుము.                                                                              జ. ఐకారాజాసమతి (United Nations Organisation) 

77. ఐకారాజాసమతి యొకు స్రద్యు ంతయలలో ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి లేదస? 

మలనవ హకుులనస కాపాడటం;                        అంత్రాా తీయ చటాీ లనస గౌర్వించటం; 
వలసపాలన నసండ ిద్ేశాలనస విముకిత చేయడం;      సామలజిక పగితిని పో ి త్సహించడం 

జవాబు:- వలసపాలన నసండి ద్ేశాలనస విముకిత చయేడం 

78. UNICEF  ని విసతరధంపుము.   
 జ. ఐకారాజాసమతి అంత్రాా తీయ బాలల అత్ావసర్ నిధ ి(United Nations International Children’s Emergency Fund) 

79. UNESCO   ని విసతరధంపుము.                                                                      జ. ఐకారాజాసమతి విదా, వ ైజాు నిక, సాంసుృతిక సంసు   
 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 

80. బ్లిటిష్ మహళిలకు ఎపుుడు ఓటు హకుు లభించింద్ి?                                                                                                జ. 1918 లో  
81. హీరోష్రమల ప్ ై అణుబాంబు ఎపుుడు వేసార్ధ?                                                                                                జ. 1945 ఆగససీ  6 న 
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82. నయగసాకి ప్ ై అణుబాంబు ఎపుుడు వేసార్ధ?                                                                                                  జ. 1945 ఆగససీ  9 న 

83. ఐకారాజాసమతి పధియన కారాాలయం ఎకుడ ఉంద్?ి                                                                                               జ. నూాయలర్ు 

84. కిీంద్ి ప్తర్ునన సంసథలలో నయనయజాతి సమతిలో ఏర్ుడని సంసథలు ఈ నయటకిట పనిచసేసత నయనయ్. 
అంత్రాా తీయ కారధమకుల సంఘం;                    అంత్రాా తీయ ఆరోగా సంసథ ;      
అంత్రాా తీయ నయాయసాు నం;                              ప్ ైవనీన                                                                                                    జ. ప్ వైనీన 

85. పపించ శాంతిని న లకొలుుటకు సాథ ప్రంపబడ ికొనసాగుత్ునన సంసథ  
నయటల;       నయనయజాతి సమతి;           ఐకారాజాసమతి;         అంత్రాా తీయ కారధమక సంసథ                               జ. ఐకారాజాసమతి 

14. పుపాంచ యుదయి ల మధా పుపాంచాం 1900 – 1950 : భాగాం II 
1. ర్ష్టాా నస చివరధగా పరధపాలించిన చకీవర్ధత లు ఏ వంశానిక ిచెంద్ినవార్ధ?                                                      జ. ర్మనోవ్ వంశానిక ి

2. ర్ష్టాా చకీవరధతని ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?                                                                                                                                       జ. జార్  
3. 1900 పాింత్ంలో ర్ష్టాా జనయభా ఎంత్ ఉండదే్ి?                                                                                                         జ. 15.6 కోటుి  

4. 1900 పాింత్ంలో జనయభా రతీయా పపించం లో ర్ష్టాా ఎననవద్?ి                                                                                 జ. మూడవద్ి. 
5. 1900 పాింత్ంలో ర్ష్టానిలో అధిక శాత్ం యొకు జీవనోపాధ ిఏద్ి?                                                                         జ. వావసాయం 

6. జార్ ల పాలనయకాలంలో ర్ష్టాాలో వావసాయర్ంగ పరధస్రుతికి సంబంధించి  త్పుుగా ఉననద్ి ఏద్ి? 

ఎకుువ మంద్ ిర్ష్టాని జీవనోపాధి వావసాయం;                             భూమప్ ై నియంత్ణి ఫూాడల్ భూసావములకు ఉండదే్ి; 
భూసావములు, ర తై్ులు సామర్సాంగా ఉండేవార్ధ;                        ర తై్ులలో అధిక శ్త్ం కౌలుర తై్ులు 
జవాబు:- భూసావములు, ర ైత్ులు సామర్సాంగా ఉండవేార్ధ. 
(సరధయ్ ైనద్ి:- భూసావములకు, ర ైతయంగానికట మధా ఘర్షణలు జర్ధగుత్ూ ఉండవేి) 

7. ర్ష్టాా యొకు చివరధ చకీవరధత ఎవర్ధ?                                                                                                                  జ. జార్ నికొలలస్ II 
గమనిక:-ఈ కిీంద ఇచిున కొనినంటలిో బాిక ట్ లో తలెిప్రన న లలు, తదే్వలు గ ీగోరధయన్ కాాల ండర్ కి చెంద్ినవి) 

8. 1917 ఫ్రబవిరధ 23 (మలరధు 8) న 10,000 మంద్ి మహిళలు ఏ పటీణంలో నిర్సన ఊరేగధంపు చపేటాీ ర్ధ?    జ. స్తంట్ ప్ీటర్స బర్గ  
9. 1917 ఫ్రబవిరధ 23 (మలరధు 8)న 10,000 మంద్ి మహిళలు స్తంట్ ప్టీర్స బర్గ లో చేపటిీన ఊరగేధంపు ఉద్ేదశ్ం ఏమటి? 

జ. ర్టలీ , శాంతి కావాలని కోరార్ధ. 
10. జార్ నికోలలస్ II ఎపుుడు పరారీ అయలాడు? లేద్య జార్ నికొలలస్ II ఎపుుడు పదవిని వద్లిిప్ టాీ డు? 

 జ. 1917 మలరధు 2 (మలరధు 15) 
11. తొలి ర్ష్టాన్ విపివం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                                      జ. 1917 ఫ్రబవిరధ లో (మలరధులో) 
12. ర్ష్టాాలో రాచరధకం ఏ విపివంతో అంత్మ ైంద్?ి                                                               జ. 1917 ఫ్రబవిరధ విపివం  (మలరధు విపివం) 
13. ఫ్రబవిరధ విపివం (మలరధు విపివం) వచిున త్రావత్ ర్ష్టాాని ఎవర్ధ పరధపాలించయర్ధ? 

జ. రాచరధకానిక ిచెందని ర్ష్టానసి  తో ఏర్ుడిన తయతయులిక పభిుత్వం 

14. మలి ర్ష్టాన్ విపివం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                                 జ. 1917 అకోీ బర్ లో (నవంబర్ లో) 
15. ర్ష్టాానస పాలిససత నన తయతయులిక పభిుత్వం మొదటి పపించ యుదుం విష్టయంలో తీససకునన నిరా్యం ఏమట?ి 

జ. యుద్యు నిన కొనసాగధంచయలని నిరా్యం తీససకునయనర్ధ. 
16. ర్ష్టాా జూలియన్ కాాల ండర్ నస ఎంత్వర్కూ (ఏ తదే్వవర్కూ) అనససరధంచింద్?ి                                   జ.  1918 ఫ్రబవిరధ 1 వర్కూ 

17. ర్ష్టాా ఎపుటినసండి గ ీగోరధయన్ కాాల ండర్ నస ఉపయోగధసోత ంద్ి?                                                          జ. 1918 ఫ్రబవిరధ 14 నసండ ి

(వివర్ణ:- గ ీగోరధయన్ తేద్వలు జూలియన్ తదే్వల కంటే 13 రోజులు ముందస ఉంటాయ్. జూలియన్ కాాల ండర్ పకిార్ం 1918 
జవవరధ 31 త్రావత్ ఫ్రబవిరధ 1 రావాలి. కాని ఆ రోజు నసంచి గ ీగోరధయన్ కాాల ండర్ అనససరధససత నయనర్ధ కాబటిీ     ఫ్రబవిరధ 14 
వచిుంద్ి. ఫ్రబవిరధ 1 నసండి 13 వర్కూ తదే్వలు ర్ష్టాా చరధత్ ిలో  ఉండవు.) 

18. గ ీగోరధయన్ తేద్వలు జూలియన్ తేద్వల కంటే ఎనిన రోజులు ముందస ఉంటాయ్?                                                           జ. 13 రోజులు 
19. గ ీగోరధయన్ కాాల ండర్ పకిార్ం ఫ్రబవిరధ విపివం (ఫ్రబవిరధ 27 న వచిున విపివం) ఎపుుడు జరధగధంద్?ి        జ. 1917 మలరధు 12 న 
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(వివర్ణ:- గ ీగోరధయన్ కాాల ండర్ పకిార్ం మలరధు 12 అంటే జూలియన్ కాాల ండర్ పకిార్ం ఫ్రబవిరధ 27. అయ్తే ఆ రోజు ఏమ 
జరధగధంద్ో  text book లో ఇవవలేదస. 1917 ఫ్రబవిరధ 27 న ప్ టలి గాీ డ్ (ఇపుుడు స్తంట్ ప్టీర్స బర్గ) లో కారధమకుల, స్ నైికుల 
పతిినిధసలు సో వియట్ (సఘం) గా ఏర్ుడయా ర్ధ. ఆ రోజున పో లీస్ హడె్ కావరీ్ర్స నస సావధవనపర్చసకొనయనర్ధ.) 

20. గ ీగోరధయన్ కాాల ండర్ పకిార్ం అకోీ బర్ధ  విపివం (అకోీ బర్ధ 25న వచిున విపివం) ఎపుుడు జరధగధంద్ి? జ. 1917 నవంబర్ధ 7 న 

21. బో లిషవికుుల నయయకుడవెర్ధ?                                                                                                                            జ. వాి డిమర్ ల నిన్ 

22. సో వియటి (ర తైయంగ, కారధమక, స్ నైిక సంఘలల) డమిలండ్ ల లో ఇద్ి లేదస. 
యుద్యు నిన కొనసాగధంచడం;              భూమనంత్టినీ జాతీయం చసే్ర ర తైయంగానికి పంచిప్ టీడం; 
ధర్లనస నియంతిించడం;                  అనిన కరామగారాలు, బాాంకుల జాతీయ్ాకర్ణ                          జ. యుద్యు నిన కొనసాగధంచడం 

23. బో లిషవికుులు ర్ష్టాాలో ఎపుుడు అధకిార్ం లోకి వచయుర్ధ?                                         జ. 1917 అకోీ బర్ధ 25 న  (నవంబర్ధ 7 న) 
24. ర్ష్టాాలో పౌర్ యుదుం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                                                           జ. 1918 – 1920 

25. బో లిషవికుుల స్ ైనయానిన ఏమంటార్ధ?                                                                                                                            జ. ఎరీ్ స్ నైాం 

26. రాచరధక వాదసల, కమూానిసీ్ వాతిరకే వాదసల  స్ నైయానిన ఏమంటార్ధ?                                                                    జ. తలిె స్ నైాం 

27. ర్ష్టాాలో పౌర్ యుదుం ఎవర వరధ మధా జరధగధంద్?ి                                                                        జ.  ఎరీ్ స్ ైనాం, తెలి స్ నైాం మధా  
28. ర్ష్టాాలో పౌర్ యుదుం ఎపుటిక ిముగధస్రంద్ి?                                                                                                          జ. 1920 నయటిక ి

29. సో వియట్ సో ష్టలిససీ  రధపబి్లకుుల సమలఖా (USSR – Union of Soviet Socialist Republics) ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?  జ. 1924 లో 
30. వాి డిమర్ ల నిన్ ఎపుుడు చనిపోయలర్ధ?                                                                                                                    జ. 1924 లో 
31. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

ర్ష్టాా సో ష్టల్ పజిాసావమక కారధమకుల పారీీ  - 1898 

ర్కతస్రకత ఆద్ివార్ం విపివం   - 1905 

జార్ చకీవరధత పరార ీ    - 1917 

కొమన్ టర్న ఏరాుటు   - 1918 

జవాబు:- సరధకాని జత్ : -కొమన్ టర్న ఏరాుటు – 1918 (సరధయ్ ైనద్ ికొమన్ టర్న ఏరాుటు – 1919) 
32. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

             అంశ్ము              జరధగధన తదే్వ  
స్తంట్ ప్టీర్స బర్గ లో మహిళల పదిర్శన   - 1917 ఫ్రబవిరధ 23 (మలరధు 8) 
ప్ టలి గాీ డ్ లో బో లిషవికుుల తిర్ధగుబాటు  - 1917 అకోీ బర్ధ 24 (నవంబర్ధ 6) 
జార్ చకీవరధత పరార ీ    - 1917 ఫ్రబవిరధ 28 (మలరధు 13) 
తొలి విపివం       - 1917 ఫ్రబవిరధ 27 (మలరధు 12) 
జవాబు:- సరధకానిజత్ : - జార్ చకీవరధత పరారీ - 1917 ఫ్రబవిరధ 28 (మలరధు 13) 
 సరధయ్ నైద్ి: జార్ చకీవరధత పరారీ -1917 మలరధు 2 (మలరధు 15) 

33. “ర్ష్టాా సో ష్టల్ పజిాసావమక కారధమకుల పారీీ” నసండ ివాి డమిర్ ల నిన్ నయయకత్వంలో విడిపో య్న బృందంని ఏమంటార్ధ?  
జ. బో లిషవికుులు 

34. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
 వాి డిమర్ ల నిన్  :   1917      :  : జోస్ ఫ్  సాీ లిన్  :     ?                                                                                  జవాబు:- 1924 

35. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ పంచవర్ష పణియళికలనస ఎపుుడు పవిశే్ప్ టిీంద్ి?                                                                             జ. 1928 లో 
36. ర్ష్టాాలో భూముల ఏకటకర్ణ ఎపుుడు పాిర్ంభం అయ్ంద్?ి                                                                                         జ. 1929 లో 
37. సాీ లిన్ నయయకత్వం లో ర్ష్టాా అవలంబ్లంచిన జోడు విధయనయలలో ఒకటి “వేగవంత్మ ైన పారధశాీ మకటకర్ణ” మర్కట ి___ 

జ. వావసాయంలో భూముల ఏకటకర్ణ 

38. ఉమమడి క్తేయిలు కి సంబంధించి త్పుుగా ఉనన వాకాం 

భూములు, పరధకరాలు, యంతయిలు, పశువులు అనీన ఉమమడి సొ త్ుత  అయ్ంద్ి; 
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ఆధసనిక పదుత్ులు, యంతయిలనస ఉపయోగధంచి వావసాయం చేయడం అనదే్ి ఉద్ేదశ్ం; 
ప్ దద  ర తై్ులు వీటిని వాతిరేకించయర్ధ; 
మొదటలి  వావసాయ ఉత్ుతిత  గణనీయంగా ప్ రధగధంద్ి. 
జవాబు:- మొదటలి  వావసాయ ఉత్ుతిత  గణనీయంగా ప్ రధగధంద్.ి  
(వివర్ణ:- మొదటలి  వావసాయ ఉత్ుతిత  త్గధగంద్ి, త్ర్ధవాత్ ప్ రధగధంద్ి) 

39. మలగధనటలగోర్ు్ లోని  ఉకుు కరామగార్ం కి సంబంధించిన సరధకాని వాకాం ఏద్ి? 

ద్వనిని 5 సంవత్సరాలలో నిరధమంచయర్ధ; 
మొదట ిసంవత్సర్ంలోనే ఉత్ుతిత  550 సార్ధి  నిలిచిపో య్ంద్ి; 
సరధకాని వాకాం - ద్వనిని 5 సంవత్సరాలలో నిరధమంచయర్ధ. ( సరధయ్ నైద్ ి3 సంవత్సరాలలో నిరధమంచయర్ధ) 

40. లోర ంజ్ టలలిఫో న్ కరామగార్ంలో సమ మకు పో ి త్సహించిన నయయకురాల వర్ధ?                                                  జ. మలరాో వాస్రలేవా 
41. “ద్ి హసీిర ీఆఫ్ ఎ సో వియట్ కల కిీవ్ ఫాం” నస ర్చించినద్వెర్ధ?                                                                           జ. ఫ్ డయర్ బ లోవ్ 

42. “ఎకోస్ ఆఫ్ ఎ నటేివ్ లలాండ్ – టు స్ ంచరసీ్ ఆఫ్ ఎ ర్ష్టాన్ విలేజ్” (1997)నస  ఎవర్ధ రాసార్ధ?                       జ. స్ రా్ ష్ మమలన్  
43. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ “తీవ ిమలందాం” పభిావానిక ిగురధ కాక పో వడయనిక ికార్ణం 

అంత్రాా తీయ మలర ుట్ తో అనససంధయనమ  ైలేకపో వడం;           పణియళికాబదుమ నై ఆరధుక విధయనం అనససరధంచడం; 
డిమలండు-గధరాక ిమధా సమతౌలాం సాధించడం;                          ప్ వైనీన                                                                       జ. ప్ వైనీన 

44. “కొమన్ టర్న” లో ముఖాపాత్ ిపో ష్రంచిన బార్తీయుడు ఎవర్ధ?                                                                        జ. ఎం ఎన్ రాయ్ 

45. ర్ష్టాాలో కమూానిసీ్ పారీీ ప్ ై ఉనన విమర్శలలో ఈ కిీంద్ి వాటలిో ఏద్ ిలేదస? 

కమూానిసీ్ నయయకుల చతే్ులలో కేంద్వకిృత్ అధికార్ం;         పౌర్ధలకు స్తవచఛ లేకపో వడం; 
బహుళ పారీీ విధయనయనికి పో ి తయసహం                                                                                    జ. బహుళ పారీీ విధయనయనికి పో ి తయసహం 

(వివర్ణ:- పతిిపక్షనిన హింసాత్మకంగా నిర్ూమలించయర్ధ. అంట ేబహుళ పారీీ విధయనం లేదస) 
46. “యలనిమల్ ఫాం” అనన వాంగా నవలల ర్చయ్త్ ఎవర్ధ?                                                                                       జ. జారా్ ఆర వల్ 

47. “యలనిమల్ ఫాం” నవల లో చితీికరధంచిన అంశ్ం ఏద్ి?                                               జ. ర్ష్టాన్ విపివ ఆదరాశలనస నీర్ధగార్ుడం  
48. ఐరోపాలోని ఇత్ర్ రాజద్యనసలతో పో లిస్తత  మలసో ు అంత్ శుభంిగా అనిప్రంచదస. బజార్ధలో వ ళళత్ునన వాళ్ళవర్ూ డయబుసరధగా 

లేర్ధ..... ఈ మలటలనస అననద్ెవర్ధ?                                                                                                         జ. ర్వీందనియథ్ టాగూర్ 

49. తీవ ిఆరధుక మలందాం (తీవ ిమలందాం) యొకు కాలమదే్ి?                                                                 జ. 1929 నసడి 1939 వర్కూ 

50. తీవ ిఆరధుక మలందాం ఏ ద్ేశ్ంలో మొదల ైంద్ి?                                                                                                           జ. అమ రధకాలో  
51. తీవ ిఆరధుక మలంద్యానిక ికార్ణం ఏమట?ి                                                                    జ. అమ రధకాలో సాీ క్ మలర ుట్ కుపుకూలటం  
52. తీవ ిఆరధుక మలందాం యొకు పభిావాలకు సంబంధించి ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ ిసరధయ్ నైద్ి కాదస? 

నిర్ధద్ో ాగం ప్ రధగధంద్ి;                                          అనకే ఫాాకీరలీు మూత్పడయా య్; 
పజిల కొనసగోలు శ్కిత ప్ రధగధంద్ి;                          ధర్లు త్గాగ య్.                                                   జ. పజిల కొనసగోలు శ్కిత ప్ రధగధంద్ి 
(వివర్ణ:- పజిల వతే్నయలు, ఆద్యయలలు త్గాగ య్ కాబటిీ  కొనసగోలు శ్కిత త్గధగంద్ి) 

53. ఇపుటివర్కూ ఆధసనిక ఆరధుక విధయనం చూస్రన అత్ాంత్ ద్వర్ఘకాల క్ణీత్ ఏద్ి?        జ. 1929 – 39 మధా వచిున తీవ ిమలందాం 

54. ఆరధుక విధయనం పురోగమంచటంలో పభిుతయవనికి కటలకపాత్ ిఉందని, అద్ ిపభిావవంత్ంగా జోకాం చసేసకోకపో తే మలంద్యానికి 
ద్యరధతీససత ందని అనన ఆరధుక వతే్త  ఎవర్ధ?                                                                                                              జ.  జ . ఎం. కటన్స 

55. కొత్త  ఒపుంద్యనిన (నూా డీల్ ) నస పవిేశ్ప్ టిీన అమ రధకా అధాక్షుడు ఎవర్ధ?                                        జ. ఫాింకిిన్ డి. ర్ూస్ వ లీ్ 

56. తీవ ిమలందా పరధస్రుత్ుల నసంచి బయటపడటానిక ిఅమ రధకా అధాక్షుడు ర్ూస్ వ లీ్ పకిటించిన పథకం ఏమటి?  
జ. కొత్త  ఒపుందం (నూా డలీ్) 

57. ఈ కిీంద్ివాటలిో కొత్త  ఒపుందం (నూా డీల్ ) లోని అంశ్ం 

మలంద్యానికి గుర నైవారధకి పునరావాసం;                            ఆరధుక సంసథల సంసుర్ణ;  
ఆరధుక పరధస్రథతి కోలుకోవటానిక ిచర్ాలు                                ప్ వైనీన                                                                                  జ.  ప్ ైవనీన 
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58. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి సామజిక భదతియ విధయనం లో భాగం కాదస? 

నిర్ధద్ో ాగ భీమల;     పదవీ విర్మణ ప్రంచనస;     ఆరధుక సంసథల సంసుర్ణ;      వికలలంగులకు సంక్ేమ కార్ాకీమలలు  
జవాబు:- ఆరధుక సంసథల సంసుర్ణ;       

59. ద్వర్ఘ కాలంగా ధర్లు ప్ ర్ధగుత్ూ ఉండే పరధస్రథతిని ఏమంటార్ధ?                                                                                జ. దవియాలబణం  
60. ద్వర్ఘ కాలంగా ధర్లు త్గుగ త్ూ ఉండ ేపరధస్రథతిని ఏమంటార్ధ?                                                                               జ. ఆరధుక మలందాం  
61. తీవ ిమలందాం వలి అనిన ద్ేశాలకంటే ఎకుువగా పభిావిత్ం అయ్న ద్శే్మదే్ి?                                                               జ. జర్మనీ 

62. జర్మనీ లో తీవ ిమలందా పరధస్రథత్ులకు సంబంధించి ఈ కిీంద్విాటలిో ఏద్ ిసరధయ్ ైనద్ి కాదస? 

పారధశాీ మక ఉత్ుతిత  40 శాతయనికి పడిపో య్ంద్ి;                కారధమకుల వతే్నయలు త్గాగ య్; 
నిర్ధద్ో ాగుల సంఖా 60 లక్షలకు చరేధంద్ి;                           కర నీస విలువ ప్ రధగధంద్ి                                 జ. కర నీస విలువ ప్ రధగధంద్ ి

63. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి నయజీ స్రద్యు ంత్ం కాదస?  
జర్మన్ జాతి గ్పుద్ి;     హిటిర్ పటి విశావసం;     యుదుం పటి ద్ేవష్టం;    యూదసల పటి విద్ేవష్టం         జ. యుదుం పటి ద్ేవష్టం 

64. “ద్ి ర జై్ ఎండ్ ఫాల్ ఆఫ్ థరా్ రచీ్” ని ఎవర్ధ ర్చించయర్ధ?                                                                                          జ. డబుి య ష్రర ర్ 

65.  జర్మనీ పారి్మ ంట్ ని ఏమంటార్ధ?                                                                                                                               జ. రీచ్ సాీ గ్ 

66. 1928 లో నయజీ పారీీ కి రీచ్ సాీ గ్ లో ఎంత్ శాత్ం ఓటుి  వచయుయ్?                                                                            జ. 2.6 శాత్ం 

67. 1937 నయటిక ినయజీ పారీీ క ిరచీ్ సాీ గ్ లో ఎంత్ శాత్ం ఓటుి  వచయుయ్?                                                                       జ. 37 శాత్ం 

68. హిటిర్ జర్మన్ పజిలకు చేస్రన వాగాద లలో ఈ కిీంద్ి వాటలిో ఏద్ి లేదస? 

వర్సయ్ల్స ఒపుందపు అనయాయం ర్దసద ;                 కమూానిజం సాు పన; 
యువత్కు ఉపాధ ికలున;                                        విద్శేీ కుటలినస తిప్రుకొటీడం; 
జవాబు:- కమూానిజం సాు పన;               (కమూానిజం, ప్ టుీ బడది్యరీ విధయనం ర ండింటికట హటిిర్ వాతిరేకం)  

69. “ముందస వాళళళ కమూానిససీ లకోసం వచయుర్ధ. 
నేనస కమూానిససీ ని కాదస కద్య  
అందసకన ేననేస ఏమీ అనలేదస” ........ 
ఈ కవిత్ నస ఎవర్ధ రాసార్ధ?                                                                                                                           జ. పాసీర్ నీమొలిర్ 

70. జర్మనీ జనయభా లో యూదసలు ఎంత్ శాత్ం మంద్ ిఉండవేార్ధ?                                                                            జ.  0.75 శాత్ం 

71. జర్మనీ లో హటిిర్ నియంత్ృత్వం ఏర్ుడడయనిక ిదో్హదపడని చటీం ఏద్?ి                                                           జ. ఎనేబి్లంగ్ యలకీ్ 

72. జర్మన్ పారి్మ ంట్ ఎనేబి్లంగ్ యలకీ్ నస ఎపుుడు ఆమోద్ించింద్ి?                                                              జ. 1933 మలరధు 24 న  
73. పారి్మ ంట్ తో సంబంధం లేకుండయ డికటీ ల ద్యవరా పాలించే అధికార్ం హటిిర్ కు ఏ చటీం ద్యవరా లభించింద్ి?    జ. ఎనేబి్లంగ్ యలకీ్ 

74. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

వ ైమర్ గణత్ంత్ ిరాజాంగా పకిటన   - నవంబర్ 9, 1918 

హిటిర్ జర్మనీకి ఛయనసలర్ కావడం   - మలరధు 24, 1933 

పో ల ండ్ ప్ ై జర్మనీ దండతె్తడం    - స్ ప్ ీంబర్ 1, 1939 

యు. యస్. యస్. ఆర్. ప్ ై జర్మనీ దండెత్తడం  - జూన్ 22, 1941 
జవాబు:- హిటిర్ జర్మనీక ిఛయనసలర్ కావడం - మలరధు 24, 1933  (సరధయ్ ైనద్ి జనవరధ 30, 1933) 

75. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

యూదసలప్ ై సామూహిక హతయాకాండ   - జూన్ 23, 1941 
యు.యస్.ఎ. 2 వ పపించ యుదుం లో చరే్డం  - డిసంబర్ధ 8, 1941 
ర్ష్టాా “ఔష్ విడా్” (ఆష్రవటా్) కు విముకిత కప్రంచడం   - జనవరధ 27, 1945 

యూర్ప్ లో మత్రిాజాాల విజయం   - ఆగససీ  8, 1945 

జవాబు:- యూర్ప్ లో మత్రిాజాాల విజయం - ఆగససీ  8, 1945 (సరధయ్ నైద్ి  మే 8, 1945) 
76. “వ ైమర్ గణత్ంత్ంి” ఏ ద్శేానిక ిచెంద్ినద్ి?                                                                                                                        జ. జర్మనీ 
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77. గ సాీ పో  అంటే ఏమట?ి                                                                                                                             జ. ర్హసా పో లీసస బృందం  
78. ఆకుపచు యూనిఫాం లో ఉనన పో లీసస స్రబబంద్నిి (ర గుాలర్ పో లీసస స్రబబంద్ి) ఏమంటార్ధ? 

జ. సాీ ర్మ టటిపర్స (Storm Troopers) లేద్య ఎస్ ఎ (Sturmabteilung)  

79. హిటిర్ ఆరధుక పునః నిరామణ బాధాత్ నస ఏ ఆరధుక వతే్త కు అపుగధంచయడు?                                                          జ. హజాలమర్ ష్టాకికీ్  
80. జర్మనీ లో కటన్స భావనలనస అనససరధంచిన ఆరధుక వతే్త  ఎవర్ధ?                                                                        జ. హజాలమర్ ష్టాకికీ్ 

81. హజాలమర్ ష్టాకకీి్ “పూరధత ఉపాధ,ి పూరధత ఉత్ుతిత ” అనన లక్షాలనస ఏవిధంగా సాధించయలని అనసకునయనడు? 

జ. పభిుత్వ నిధసలతో వివిధ పనసలనస చపేటీడం ద్యవరా 
82. వయక్స వాగ న్ అంటే ఏమట?ి                                                                                                                                       జ. పజిల కార్ధ 
83. జర్మనీ లో ఆరధుక వావసథ  పునః నిరామణం కోసం చసే్రన పనసలలో ఈ కిీంద్విాటిలో ఏద్ి ఉంద్?ి 

అత్ాంత్ వగేంగా వ ళళళ ర్హద్యర్ధల నిరామణం;                                వయక్స వాగ న్ ఉత్ుతిత ; 
ఆయుధ కరామగారాలలో ప్ దద  ఎత్ుత న ప్ టుీ బడులు;                      ప్ ై వనీన                                                                     జ.  ప్ ైవనీన 

84. ఏ యుదుం లో ర్ష్టాా చతేిలో జర్మన్ ఓడిపో య్ంద్ి?                                                                                    జ. సాీ లిన్ గాీ డ్ యుదుం 

85. సాీ లిన్ గాీ డ్ యుదుం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                   జ. ఆగససీ  23, 1942 నసండి ఫ్రబవిరధ 2, 1943 వర్కూ 

86. మొదట ిజత్లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
త్ూర్ధు జర్మనీ   :  జర్మన్ గణత్ంత్ ిపజిాసావమాం    :  :    పశిుమ జర్మనీ  :   ?                         జ. జర్మన్ గణత్ంత్ ిసమలఖా 

87. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
యు యస్ యస్ ఆర్   :   జర్మన్ గణత్ంత్ ిపజిాసావమాం  :  :  యు ఎస్ ఎ  :    ?                  జ. జర్మన్ గణత్ంత్ ిసమలఖా 

88. జి.డి.ఆర్. నస విసతరధంపుము.                                                               జ. GDR -  German Democratic Republic  

89. ఎఫ్.ఆర్.జి.  నస విసతరధంపుము.                                                             జ. FRG – Federal Republic of Germany 

90. జర్మనీ తిరధగధ ఎపుుడు ఏకమయ్ంద్?ి                                                                              జ. అకోీ బర్ధ 3, 1990 

91. ర ండవ పపించ యుదుం త్రావత్ జపానస లోని రాజకటయ పరధస్రథతి క ిసంబంధించి త్పుుగా ఉనన వాకాం 

రాచరధక పాలన ర్దసద  అయ్ంద్ి.                                             రాజాాంగబదు  రాచరధకం ఏర్ుడింద్.ి 
డెైట్ క ిబాధాత్ వహించే ఎనినక నై పభిుత్వ పాలన ఏర్ుడింద్ి.                                            జ.రాచరధక పాలన ర్దసద  అయ్ంద్ ి

92. “నూార ంబర్గ ” ఎకుడ ఉంద్?ి                                                                                                   జ. జర్మనీ లో  
93. నయజీ స్ ైనయాద్పిత్ులనస, నయయకులనస ఏ నయాయసాథ నం లో విచయరధంచయర్ధ?                         జ.  నూార ంబర్గ నయాయసాు నం లో  
94. నూార ంబర్గ నయాయసాు నం ఎంత్మంద్ిక ిమర్ణ శిక్ష విధించింద్?ి                                                          జ. 11 మంద్ిక ి

95. జర్మనీ, జపానస ద్ేశాలకు ఏ పణియళిక కింద అమ రధకా నిధసలు అందజేస్రంద్ి?                                     జ. మలర్షల్ పణియళిక 

96. ర ండవ పపించ యుదుం త్రావత్ వ లస్రన ర ండు అగీరాజాాలు ఏవి?                                                 జ. అమ రధకా, ర్ష్టాా 
97. కిీంద్విారధలో కమూానిజంనిజం తో ప్తిర్ణ పొ ందనివార్ధ  

ఎమ్. ఎన్. రాయ్;       టాగూర్;     జవహర్లలల్ న హరా ;         ససభాష్ చందబిో స్                           జ. ససభాష్ చందబోి స్ 

98. హిటిర్ ర్చించిన పుసతకమేద్?ి                                                                            జ. మ నై కాంఫ్ (Main Kampf) 
99. యుద్యు నిన నివారధంచవలస్రంద్గిా హటిిర్ధకు విననపానిన పంప్రన భార్త్ జాతీయ నయయకుడెవర్ధ?              జ. మహాతయమగాంధవ 
100. ఈ కిీంద్ివానిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

జర్మనీ పారి్మ ంట్  - రీచ్ సాీ గ్ 

జర్మనీ ర్హసా పో లీసస - గ సాీ పో  
ఆష్రవటా్  - ర్క్షణ దళాలు 
హో లోకాసీ్  - మూకుమమడి హత్ా           జ. ఆష్రవటా్ - ర్క్షణ దళాలు (సరధయ్ నైద్ి:- ఆష్రవటా్ – హతయాకంేదంి) 

101. ఈ కిీంద్ివానిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

బ్లిటన్   - విన్ సీన్ చరధుల్ 

అమ రధకా  - ర్ూస్ వ లీ్ 
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ర్ష్టాా  - సాీ లిన్ 

జర్మనీ  - ముసో సలినీ                  జ. జర్మనీ - ముసో సలినీ  (సరధయ్ నైద్ి:-జర్మనీ -హిటిర్) 
102. యలలీ  సమలవేశ్ంలో పాలగగ నని వార్ధ 

 ముసో లినీ;           చరధుల్;      ర్ూస్ వ లీ్;       సాీ లిన్                                                                 జ. ముసో లినీ 

15. వలస్త పాలిత పుా ాంతయలలో జాతి విముకత్ ఉదామాలు 
1. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

బ్లిటన్ వలస పాలిత్ పాింత్ం    - ఇథయిోప్రయల  
హాలండ్ వలస పాలిత్ పాింత్ం   - ఇండోనషే్రయల 
ఫాిన్స వలస పాలిత్ పాింత్ం  - వియతయనం                 జ.  బ్లిటన్ వలస పాలిత్ పాింత్ం  -  ఇథియోప్రయల  

(ఆఫ్రికా ఖండంలో ఇథియోప్రయల, ల ైబీరయీల అనే ద్శేాలు ఏ ద్శేానికట వలస పాలిత్  పాింతయలు కావు) 

2. వలస పాలననస దృష్రీలో ప్ టుీ కొని ఈ కిీంద్ ివాటలిో భిననమ నై ద్ేశానిన గురధతంచండి. 
ఇండయిల;            న జైీరధయల;           కంబో డియల;          బంగాి ద్శే్    
జవాబు:- కంబో డయిల (వివర్ణ:- ఫాిన్స  వలసపాలిత్ పాింత్ం కంబో డియల; మగధలినవి బ్లటిన్ వలసపాలిత్ పాింతయలు) 

3. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి లలటని్ అమ రధకా ద్ేశ్ం కాదస? 

మ కిసకో;                     బ జిిల్;                     చిలీ;                 క నడయ                                                      జ. క నడయ 
(వివర్ణ:- ఉత్తర్ అమ రధకాలోని మ కిసకో, మధా అమ రధకాలోని అనిన ద్శేాలు, కరీబ్లయన్ పాింత్ంలోని అనిన ద్ేశాలు, మరధయూ 
దక్ణి అమ రధకాలోని అనిన ద్ేశాలనూ కలిప్ర లలటని్ అమ రధకా అంటార్ధ) 

4. చెైనయనస ఏ వంశ్ం చకీవర్ధత ల పరధపాలించవేార్ధ?                                                                        జ. మంచూ వంశ్ం 

5. చెైనయనస పరధపాలించిన చివరధ మంచూ చకీవరధత ఎవర్ధ?                                                              జ.  “పూయ్” (Puyi) 

6. చెైనయలోని వివిధ పాింతయలలో “పాిభవ పాింతయలనస” ఏర్ుర్చసకునన వలసపాలక శ్కుత లకు చెనైయ చకీవరధత ఇచిున 
మనహాయ్ంపులు ఏవి? 

త్కుువ ద్గిుమతి పనసనలు చలిెించడం,                   చెైనయ చటాీ లు త్మకు వరధతంచకపో వడం; 
స్ ైనిక దళాలనస కలిగధ ఉండటం;                                 ప్ ై వనీన                                                                జ. ప్ వైనీన 

7. చెైనయ గణత్ంత్ ిరాజాం ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                                   జ. 1911 లో 
8. ఆధసనిక చెనైయ నిరామత్ గా ఎవరధని పరధగణిసాత ర్ధ?                                                                    జ. “సన్ య్ ట్ స్ న్” 
9. “సన్ య్ ట్ స్ న్” గురధంచి సరధకాని వాకాము 

మష్టనర ీసూుల్స లో చద్ివాడు.                                    వ దైాశాసాత ా నిన అభాస్రంచయడు; 
క ైైసతవ మత్ంతోటి పభిావిత్ం అయలాడు;                         నిర్ంకుశ్ భావాలు గలవాడు. 
జవాబు:-నిర్ంకుశ్ భావాలు గలవాడు. (సరధయ్ నైద్ ి– పజిాసావమా భావాలు గలవాడు) 

10. “సన్ య్ ట్ స్ న్” ర్ూపొ ంద్ించిన సన్, మన్, చసయ్ అనే  కారాాచర్ణ పథకానిన ఏమంటార్ధ?    జ.“మూడు స్రద్యు ంతయలు” 
11. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

సన్  - జాతీయతయవాదం 

మన్ - గణత్ంత్ంి 

చసయ్ - సామావాదం                                           జ. మన్  - గణత్ంత్ంి (సరధయ్ నైద్ి: మన్ – పజిాసావమాం) 
12. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

జాతీయతయవాదం - మంచూ వంశానిన, విద్శేీ సామలా జావాద శ్కుత లనస పార్ద్ోలటం  
పజిాసావమాం  - పజిాసావమా పభిుతయవనిన ఏరాుటుచయేడం 

సామావాదం  - పరధశ్ీమలప్ ై నియంత్ణిలనస తీస్రవయేడం 

జవాబు:- సామావాదం  - పరధశ్ీమలప్  ైనియంత్ణిలనస తీస్రవేయడం  

 (సరధయ్ నైద్ి: సామావాదం  - పరధశ్ీమలప్ ై నియంత్ణిలనస విధించడం) 
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13. యుదు పభిువులు అంటే ఎవర్ధ?                       జ. సాు నిక స్ ైనిక శ్కుత లు (కొంత్మంద్ ిస్ ైనయానిన నిర్వహించే స్ నైయాధికార్ధలు) 
14. వర్సయ్ల్స శాంతి సమలవశే్ం ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                                            జ. 1919 లో 
15. వర్సయ్ల్స శాంతి సమలవశే్ం ఏ ద్శే్ంలో  జరధగధంద్ి?                                                                         జ. ఫాిన్స లో 
16. వర్సయ్ల్స శాంతి సమలవశే్ం నిరా్యలలనస నిర్స్రసూత  బీజింగ్ లో ఎపుుడు నిర్సన పదిర్శన చపేటాీ ర్ధ?        జ. 1919 మ ే4 న 

17. చెైనయ రాజధయని ఏద్?ి                                                                                                                జ. బీజింగ్ 

18. వర్సయ్ల్స శాంతి సమలవశే్ం యొకు ఏ నిరా్యలనిన చెైనయ పజిలు నిర్స్రంచయర్ధ? 

జ. చెైనయలోని జపానస ఆకీమంచిన పాింతయలనస చెనైయకు సావధవనం చేయలేదని. 
19. 1919 మ ే4 న జరధగధన నిర్సన పదిర్శన ఒక ఉదామంగా ర్ూపొ ంద్ింద్ి. ఈ ఉదామలనిన ఏమంటార్ధ?   జ. మే నయలుగు ఉదామం 

20. మే నయలుగు ఉదామం కి సంబంధించి సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

పాత్ సాంపది్యయలలనస వద్లిివేయలలి;                          సాధయర్ణ భాష్ట, లిప్రలనస అనససరధంచయలి; 
మహిళల సాధకిార్త్నస వాతిరకేించయలి;                         వివాహంలో సమలనతయవనిన పాటించయలి. 
జవాబు:- మహళిల సాధికార్త్నస వాతిరకేించయలి (సరధయ్ నైద్ి: మహళిల పరాధవనత్నస వాతిరేకించయలి) 

21. మే నయలుగు ఉదామం కి గల మర్క ప్తరేమ?                                                              జ. కొత్త  సాంసుృతిక ఉదామం 

22. ఈ కిీంద్ి వాటిలో భిననంగా ఉనన ద్యనిని గురధతంచండి. 
గుయోమండయంగ్ పారీీ;                            జాతీయ పజిాపారీీ;    
చెైనయ కమూానిససీ  పారీీ;                           కుయో మంటాంగ్  పారీీ                                              జ. చెైనయ కమూానిససీ  పారీీ 
(వివర్ణ: (GMD –Guomindang) పారీీ; కుయో మంటాంగ్ (KMT-Kuomintang; జాతీయ పజిాపారీీ (National People’s 

Party) ఈ మూడూ ఒకే పారీీక ివివిధ ప్తర్ధి ) 
23. గుయోమండయంగ్ పారీీ గురధతంచిన నయలుగు పధియన అవసరాలు ఏవి?                                   జ. కూడు, గుడా, ఇలుి , ర్వాణయ 
24. గుయోమండయంగ్ పారీీ రాజకటయ స్రద్యు ంతయనికి ఎవరధ భావనలు ఆధయర్మయలాయ్?                    జ. సన్ య్ ట్ స్ న్ భావనలు 
25. గుయోమండయంగ్ సామలజిక మూలలలు ఎకుడ ఉనయనయ్?                                                       జ. పటీణ పాింతయలలో 
26. సన్ య్ ట్ స్ న్ ఎపుుడు మర్ణించనెస?                                                                                       జ. 1925 లో 
27. సన్ య్ ట్ స్ న్ మర్ణం త్రావత్ గుయోమండయంగ్ పారీీ నయయకుడవెర్ధ?                                          జ. చియలంగ్ క  ైష్తక్ 

28. యుదు పభిువులనస అదసపులో ప్ టిీ  ద్ేశానిన ఐకాం చేస్రన నయయకుడవెర్ధ?                                      జ. చియలంగ్ క ై ష్తక్ 

29. స్రయలవయ ష్రమన్ (xiao shimin)  అంటే ఏమట?ి                                                     జ. మధా త్ర్గతి పటీణ వాససలు 
30. ప్ కింగ్ విశ్వవిద్యాలయం ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                               జ. 1902 లో 
31. ప్ కింగ్ విశ్వవిద్యాలయం ఎకుడ ఉంద్?ి                                                                                      జ. బీజింగ్ లో  
32. చియలంగ్ క ై ష్తక్ మహిళలకు ఉండయలని ప్తర్ునన నయలుగు గుణయలేవి?                           జ. పాతివతి్ాం, ర్ూపం, మలట, పని 

33. చియలంగ్ క ై ష్తక్ క ిసంబంధించి సరధకాని వాకాం ఏద్ి? 

ఇత్డు కమూానిససీ ల వాతిరేకి;                                                       ఇత్డు సాంపది్యయవాద్ి; 
ద్ేశానిన స్ ైనిక ద్ేశ్ంగా మలచటానికి పయితినంచయడు;                    ఫాాకీరీ యజమలనసలనస అణచిివేసాడు. 
జవాబు:- ఫాాకీరీ యజమలనసలనస అణిచివేసాడు. 
(సరధయ్ ైనద్ి:- ఇత్డు ఫాాకీర ీయజమలనసలకు పో ి తయసహకంగా కారధమక సంఘలలనస అణిచివ యాటానిక ిపూనసకునయనడు) 

34. ఈ కిీంద్ివారధలో ఎవరధని  స్రయలవయ ష్రమన్ (మధా త్ర్గతి పటీణ వాససలు) గా పరధగణిసాత ర్ధ? 

కారధమకులు, మహళిలు;           ర ైత్ులు, భూసావములు;        వాాపార్ససత లు, దసకాణద్యర్ధలు;      యజమలనసలు, స్తవకులు 
జవాబు:- వాాపార్ససత లు, దసకాణద్యర్ధలు 

35. ష్టాంఘ ై వంట ినగరాలలో 1919 నయటిక ిఎంత్మంద్ ిశాీ మకులు ఉండేవార్ధ?                                        జ. 5 లక్షల మంద్ ి

36. సన్ య్ ట్ స్ న్ కార్ాకీమం లోని ఏ ఏ అంశాలనస చియలంగ్ క ై ష్తక్ అమలు చేయలేదస?   

జ. ప్ టుీ బడ ినియంత్ణి, భూమ సమలన పంప్రణీ 
37. చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ ఎపుుడు ఆవిర్భవించింద్ి?                                                                            జ. 1921 లో 
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38. కొమన్ టర్న  ఎపుుడు ఆవిర్భవించింద్ి?                                                                            జ. 1919 మలరధు2 న  
39. కొమన్ టర్న అనే సంసునస ఎవర్ధ సాు ప్రంచయర్ధ?                                                                   జ.  “వాి ద్మిర్ ల నిన్”   
40. కొమన్ టర్న సంసథ  గురధంచి సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

వివిధ ద్ేశాలలోని కమూానిససీ  పారీీలకు మదదత్ు ఇచిుంద్ి; 
గాీ మలలలోని ర తైయంగం ద్యవరానే విపివం వససత ందని నమమంద్;ి 
ద్ోప్రడీని అంత్ం చేస్త పపించ పభిుతయవనిన ఏరాుటుకు కృష్ర చసే్రంద్ి 
జవాబు:- గాీ మలలలోని ర తైయంగం ద్యవరానే విపివం వససత ందని నమమంద్ి; 
(సరధయ్ ైనద్ి:-పటీణయలలోని శాీ మక వర్గం ద్యవరానే విపివం వససత ందని నమమంద్ి) 

41. చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ నయయకుడవెర్ధ?                                                                                 జ. మలవయ జ డయంగ్ 

42. మలవయ జ డయంగ్ విపివం తీససకురావడయనికి ఎంచసకునన భిననమ ైన పంథయ ఏమట?ి   జ. ర తైయంగానిన సంఘటతి్ం చేయడం ద్యవరా 
43. చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ సామలజిక మూలలలు ఎకుడ ఉనయనయ్?                                                    జ. పల ి  పాింతయలలో 
44. 1928 నసంచి 1934 వర్కూ చెనైయ కమూానిసీ్ పారీీ యొకు సాథ వర్ం ఎకుడ ఉంద్ి?                    జ. జియలంగ్ కిస పర్వతయలలో 
45. చెైనయ లోని ర తైయంగ సంఘలలనస ఏమంటార్ధ?                                                                               జ. సో వియటుి  

46. జియలంగ్ కిస పర్వత్ పాింత్ంలో మలవయ జ డయంగ్ పాలన కు సంబంద్ించిన సరధకానిద్ేద్?ి 

భూసావముల భూమని సావధవనం చేససకొని ర ైత్ులకు పంచిప్ టాీ డు; 
గాీ మీణ మహిళాసంఘలల ఏరాుటునస పోి త్సహించయడు;        
వివాహ ఒపుంద పతయిల కొనసగోలు, అమమకాలనస ర్దసద చేశాడు.  
విడయకుల విధయనయనిన కటినత్ర్ం చేసాడు. 
జవాబు:  విడయకుల విధయనయనిన కఠధనత్ర్ం చేసాడు (సరధయ్ నైద్ి:  విడయకుల విధయనయనిన సర్ళత్ర్ం చేసాడు) 

47. “జియలంగ్ కిస” నసండ ి“ష్టాంకిస” కి ఎంత్ దూర్ం?                                                   జ. 6000 మ ళైళళ (9,656 కి.మీ.) 
48. మలవయ జ డయంగ్ త్న సాథ వరానిన“జియలంగ్ కిస” నసండ ి“ష్టాంకిస” కి మలర్ుటానికి చసే్రన పయిలణయనిన ఏమంటార్ధ?  

జ. లలంగ్ మలర్ు 

49. లలంగ్ మలర్ు జరధగధన కాలమదే్?ి               జ.1934 అకోీ బర్ధ, 16 నసండి 1935 అకోీ బర్ధ 22 వర్కూ (ఒక సంవత్సర్ం పాటు) 

50. మలవయ జ డయంగ్ ఏర్ుర్చసకొనన కొత్త   సాథ వర్ం ప్తరమేట?ి                             జ. యలనయన్ (“ష్టాంకిస” పర్వత్ పాింత్ంలో ఉంద్ి) 
51. మలవయ జ డయంగ్ త్న సాథ వరానిన“జియలంగ్ కిస” నసండ ి“ష్టాంకిస” కి ఎందసకు మలర్ువలస్ర వచిుంద్ి? 

జ. గుయో మండయంగ్ స్ నైాం “జియలంగ్ కిస” సాథ వరానిన చసటుీ ముటీడం వలి 

52. చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీక ిబలమ నై సామలజిక పునయద్ ిఏర్ుడడయనికి తోడుడని అంశాలు ఏవి?  జ. భూసంసుర్ణలు, జాతీయకర్ణ 

53. చెైనయ, జపాన్ ల మధా ఎపుుడు యుదుం జరధగధంద్?ి                                                        జ. 1937 – 1945 ల మధా 
54. జపాన్ దసరాకీమణనస ఎదసరోువడయనిక ిగుయోమండయంగ్, చెనైయ కమూానిసీ్ పారీీ లు ఏం చశేాయ్? 

జ. గుయోమండయంగ్, చెనైయ కమూానిసీ్ పారీీ లు కలిస్ర జపాన్ నస ఎదసర్ునయనయ్. 
55. గుయోమండయంగ్, చెనైయ కమూానిసీ్ పారీీ ల మధా పూరధతసాథ య్ యుదుం ఎపుుడు జరధగధంద్ి?           జ. 1945 – 1949 ల మధా 
56. గుయోమండయంగ్, చెనైయ కమూానిసీ్ పారీీ ల మధా జరధగధన పూరధతసాథ య్ యుదుంలో ఎవర్ధ గ లిచయర్ధ?    జ. చెనైయ కమూానిసీ్ పారీీ 
57. చెైనయ పజిల గణత్ంత్ంి (The Peoples Republic of China) ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                          జ. 1949 అకోీ బర్ధ, 1 న 

58. గుయోమండయంగ్ పభిుత్వం లేద్య చెనైయ గణత్ంత్ంి (The Republic of China) ఏ పాింతయనిక ిపరధమత్మ ైంద్?ి  
జ. “తెైవాన్” ద్వవి కి మలత్మిే పరధమత్మ ైంద్ి. 

59. చెైనయ పజిల గణత్ంత్ంి ఏ స్రద్యు ంత్ం ప్  ైఆధయర్పడి ఏర్ుడింద్ి?                                               జ. నూత్న పజిాసావమాం 

60. నూత్న పజిాసావమాం అంట ేఏమట?ి 

కొత్తగా ఏర్ుడిన పజిాసావమాం;  

భూసావములచే సాథ ప్రంపబడని పజిాసావమాం; 
సామలా జావాదసలచ ేసాథ ప్రంపబడిన పజిాసావమాం; 
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భూసావమా విధయనయనిన, సామలా జా విధయనయనిన వాతిరకేించ ేవరాగ ల కోసం ఏర్ుడని పజిాసావమాం 

జవాబు:- భూసావమా విధయనయనిన, సామలా జా విధయనయనిన వాతిరకేించ ేవరాగ ల కోసం ఏర్ుడిన పజిాసావమాం 

61. 1949 లో అధకిార్ంలోక ివచిున స్రస్రప్ర పభిుత్వం చేస్రన సంసుర్ణలు 
ఆరధుక విధయనంలోని కటలకాంశాలు పబిుత్వ ఆధవనంలోకి వచయుయ్;      
భూసావముల భూమని జపుత  చేస్ర ప్తద ర తైయంగానిక ిపంచిప్ టాీ ర్ధ; 
బహు భార్ాతయవనిన నిష్తధించయర్ధ; 
ప్ ై వనీన                                                                                                                            జ. ప్ ై వనీన 

62. 1949లో అధకిార్ంలోకి వచిున స్రస్రప్ర పభిుత్వం భూసంసుర్ణలనస ఎపుటి నసండ ిఅమలులో ప్ టిీంద్ి?  జ.1950–1951 నసండ ి

63. చెైనయ లో భూసంసుర్ణలనస అమలు చేస్త పకిిీయ లో పధియన పాత్ ిపో ష్రంచిన వార వర్ధ? 

జ. పని బృంద్యలు (“పాింత్ సాథ య్ భూ సంసుర్ణల సంఘం” పంప్రంచిన “పని బృంద్యలు”) 
64. చెైనయ సాగుభూమ లో ఎంత్ శాత్ం భూమని గాీ మీణ పజిలలో 60 శాతయనిక ిపంచిప్ టాీ ర్ధ?                              జ. 43 శాత్ం 

65. చెైనయ పగితిక ిద్ోహదపడిన అంశాలేవి?                                                              జ. భూసంసుర్ణలు, పాిథమక విదా 
66. చెైనయలో స్రస్రప్ర పాలనకు సంబంధించి సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

స్రస్రప్ర పాలనలో పాత్ సంపనన వరాగ నికి చెంద్ని వారధతో కొత్త  కులీన వర్గం ఏర్ుడింద్ి; 
స్రస్రప్ర కి చెంద్ిన అధనియయకులు లేద్య చెైర్మన్ చయలల శ్కితమంత్ులుగా ఎద్ిగార్ధ; 
స్రస్రప్ర పాలన ఏక పారీీ పాలనకు ద్యరధతీస్రంద్ి; 
పతిిపక్ష కార్ాకలలపాలు అణగద్ొకుబడయా య్. 
జవాబు:- స్రస్రప్ర పాలనలో పాత్ సంపనన వరాగ నికి చెంద్ిన వారధతో కొత్త  కులీన వర్గం ఏర్ుడింద్ి            (వివర్ణ:- స్రస్రప్ర ద్యవరా 
రాజకటయ ర్ంగంలోక ివచిున ప్తద, మధా త్ర్గతిక ిచెంద్ని గాీ మ కార్ాకర్తల నసంచి కొత్త  కులీన వర్గం ఏర్ుడసాగధంద్ి) 

67. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
మలవయ జ డయంగ్  - 1893 – 1976           చెనైయ-జపానసల యుదుం - 1927 – 1935 

చియలంగ క ై ష్తక్  - 1887 - 1975       సన్ య్ ట్ స్ న్  - 1866 - 1925  

జవాబు:- చెనైయ-జపానసల యుదుం - 1927 – 1935 (సరధయ్ నైద్ ి:- చెనైయ-జపానసల యుదుం - 1937 – 1945) 
68. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 

మలవయ జ డయంగ్  - చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ                 కొమన్ టర్న  - ర్ష్టాా కమూానిసీ్ పారీీ 
చియలంగ క ై ష్తక్  - గుయో మండయంగ్ పారీీ         సన్ య్ ట్ స్ న్ - ఆధసనిక చెనైయ నిరామత్ 

జవాబు:- కొమన్ టర్న - ర్ష్టాా కమూానిసీ్ పారీీ (సరధయ్ నైద్ి:- కొమన్ టర్న- అంత్రాా తీయ కమూానిసీ్ సంసథ) 
69.  ఈ కిీంద్ి సంఘటనల సరధయ్ నై కాలకీమమదే్ి? 

బీజింగ్ లో ప్ కింగ్ యూనివరధసటీ ఏరాుటు;                           జపాన్ చెనైయప్  ైద్యడి;  
చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ సాథ పన;                                                లలంగ్ మలర్ు 

జవాబు:- బీజింగ్ లో ప్ కింగ్ యూనివరధసట ీఏరాుటు (1902);  చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ సాథ పన (1921);  
లలంగ్ మలర్ు (1934-1935); జపాన్ చెైనయప్  ైద్యడి (1937) 

70. ఈ కిీంద్ి సంఘటనల సరధయ్ నై కాలకీమమదే్ి? 

చెైనయ లో నూత్న పజిాసావమాం ఏరాుటు;                                       చెనైయ లో భూసంసుర్ణల అమలు పాిర్ంభం; 
జియలంగ్ కిస పర్వత్ పాింత్ంలో మలవయ జ డయంగ్ సాు వర్ం;                అమ రధకా చతేిలో జపాన్ ఓటమ. 
జవాబు:- జియలంగ్ కిస పర్వత్ పాింత్ంలో మలవయ జ డయంగ్ సాు వర్ం (1928 – 1934); అమ రధకా చతేిలో జపాన్ ఓటమ (1945); 
చెైనయ లో నూత్న పజిాసావమాం ఏరాుటు (1949); చెైనయ లో భూసంసుర్ణల అమలు పాిర్ంభం (1950-1951) 

71. 19వ శ్తయబదం మధాకాలం నయటకిి వియతయనం ఏ ద్శే్ పతి్ాక్ష పాలన కిందకు వచిుంద్ి?                                      జ. ఫాిన్స 
72. వియతయనం ని వరధని ఎగుమతి చేస్త ద్శే్ంగా అభివృద్ిద  చయేడయనికి ఫ్ ించివార్ధ అనససరధంచిన పదుత్ులు 

సాగునీటి సదసపాయలనిన మ ర్ధగుపర్చటం;                      భూసావములనస పో ి త్సహించడం; 
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మలర ుటింగ్ క ిసహకరధంచటం;                                             ప్ ైవనీన                                                                         జ. ప్ వైనీన 

73. మ కాంగ్ డెలలీ  ఎకుడ ఉంద్?ి జ. వియతయనం లో 
74. ఫ్ ించి వారధ పరధపాలనయకాలంలో వియతయనం త్న వారధ ఉత్ుతితలో ఎంత్ ఎగుమతి చసే్తద్ి?  

జ. మూడింట ర ండు వంత్ులు (2 / 3  వ వంత్ు) 
75. 1931 నయటకిి వియతయనం పపించంలో బ్లయాం ఎగుమతిలో ఎననవ సాు నంలో ఉంద్ి?                         జ. మూడవ సాు నం లో  
76. “ఇండో-చెనైయ ఖండయంత్ర్ ర లైుమలర్గ నిరామణం ఏ ఏ పాింతయలనస కలుపుత్ుంద్ి? 

జ. వియతయనం ఉత్తర్, దక్ణి పాింతయలనస, చెనైయనస కలుపుత్ుంద్ి. 
77. లలవయస్, వియతయనం, కంబో డయిల లనస కలిప్ర ఏమంటార్ధ?                                                              జ. ఇండో-చెనైయ 
78. వియతయనం వలస పాలిత్ ఆరధుక పరధస్రుతి పధియనంగా ఏ ఏ  పంటలప్ ై ఆధయర్పడి ఉంద్?ి                               జ. వరధ, ర్బబర్ధ 
79. వియతయనం లో ఫ్ ించి వారధ వలస పాలనయ ఫలిత్ము కానిద్ి 

గాీ మలలలో భూసావమాం ప్ రధగధంద్ి;                               సాగునీటి సదసపాయలలు మ ర్ధగుపడయా య్. 
పరధశ్ీమలు అభివృద్ిద  చెంద్యయ్;                                   ర తైయంగ జీవన పమిలణం పడిపో య్ంద్ి. 
జవాబు:-పరధశ్ీమలు అభివృద్ిద  చెంద్యయ్  (వివర్ణ:- ఆరధుక వావసు పారధశాీ మకటకర్ణ చెందటానికి ఫ్ ించివాళళళ ఏమీ చెయాలేదస) 

80. భూమలేని కుటుంబాలనస బటిీ  ఈ కిీంద్ి పాింతయలనస ఆరోహణ కీమం లో రాయండి. 
టలన్ కని్;    కోచిన్ చినయ;   అనయనం                                                                     జ. అనయనం;    టలన్ కని్;    కోచిన్ చినయ 
(వివర్ణ:- అనయనంలో 53%  టలన్ కని్ లో 58%,  కోచిన్ చినయలో 79% కుటుంబాలకు అసలు భూమలేదస) 

81. వియతయనంకు చెంద్ిన పజిలనస ఏమని అంటార్ధ?                                                          జ.  “సాు నికులు”(Natives)  
82. వియతయనంలో స్రుర్పడని  ఫ్ ించివాళళనస ఏమని అంటార్ధ?                                                       జ. కలోన్స(Colons)  
83. ఫ్ ించివార్ధ వియతయనం పజిలనస నయగరధకులుగా చయెాటానికి ఏ మలరాగ నిన ఎంచసకునయనర్ధ? 

 జ. వియతయనమీయులకు  విదానస అంద్ించడం ద్యవరా 
84. వియతయనమీయులకు పూరధత ఫ్ ంిచి విదానస అంద్ించే విధయనయలనస ఎవర్ధ వాతిరకేించయర్ధ? 

జ. వియతయనంలో స్రుర్పడని  ఫ్ ంిచివార్ధ ( కలోన్స) 
85. వియతయనం లో ఫ్ ించి వార్ధ పవిేశ్ప్ టిీన ఉననత్ విదా అంతయ ఏ భాష్టలో ఉండదే్ి?                                  జ. ఫ్ ించి భాష్ట లో  
86. వియతయనం లో 1920 ల నయటకిి విద్యార్ధు లు ఏరాుటుచసే్రన పారీీ ఏద్ి?                                             జ. యువ అనయనం 

87. వియతయనం లో 1920 ల నయటకిి విద్యార్ధు లు పచిసరధంచిన పతికి ఏద్ి?                                        జ. అనయనమీస్ సూీ డెంట్ 

88. 20వ శ్తయబ్లద  ఆర్ంభంలో ఆధసనిక విదా కోసం వియతయనం విద్యార్ధు లు ఏ ద్ేశానిక ివ ళళసాగార్ధ? జ. జపానస 
89. వియతయనం ప్ ై 1930 ల నయట ిఆరధుక మలందాం పభిావం 

ర్బబర్ధ, బ్లయాం ధర్లు పడిపోయలయ్;                            గాీ మీణ ర్ధణభార్ం ప్ రధగధపో య్ంద్;ి 
నిర్ధద్ో ాగం ప్ రధగధపో య్ంద్ి;                                                   ప్ వైనీన                                                                         జ.  ప్ ైవనీన 

90. 1930 ఫ్రబవిరధలో “హో  చి మన్” అన ేవాకిత ఏరాుటుచసే్రన పారీీ ఏద్?ి  
జ. వియతయనం కమూానిసీ్ పారీీ (వియతయనం కాంగ్ సాన్ డయంగ్)  

91. వియతయనం కమూానిసీ్ పారీీ  త్ర్ధవాత్ ఏ పారీీగా మలరధంద్?ి                                         జ. ఇండో-చెైనయ కమూానిసీ్ పారీీ  
92. జపానస వియతయనం నస ఎపుుడు ఆకీమంచింద్?ి                                                                            జ. 1940 లో 
93. జపనీయుల ఆకీమణకు వాతిరేకంగా పో రాడని వియతయనం లోని  సంసథ  ఏద్ి? 

జ. వియతయనం సావత్ంత్యి సమతి (వియత్ నయం డయక్ లలప్ డయంగ్ మన్)  
94. వియతయనం సావత్ంత్యి సమతి (వియత్ నయం డయక్ లలప్ డయంగ్ మన్) ని ఏమని ప్రలుసాత ర్ధ?                    జ.  “వియత్ మన్” 
95. వియతయనం సావత్ంత్యి సమతిని (వియత్ నయం డయక్ లలప్ డయంగ్ మన్) ఏరాుటు చేస్రనద్ెవర్ధ?                   జ. “హో  చి మన్” 
96. “వియత్ మన్”జపనీయుల ఆకీమణకు వాతిరకేంగా పో రాడి “హనయయ్”నస ఎపుుడు సావధవనం చసేసకుంద్?ిజ.1945 స్ ప్ ీంబర్ లో 
97. వియతయనం రాజధయని ఏద్ి?                                                                                                   జ. “హనయయ్” 
98. వియతయనం పజిాసావమా గణత్ంత్ంి (Democratic Republic of Vietnam) ఎపుుడు ఏర్ుడంిద్ి?           జ. 1945 స్ ప్ ీంబర్ లో 
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(వివరాణ:- “వియత్ మన్” 1945 ఆగససీ  లో అధకిార్ంలోక ివచిుంద్ి. కాని పజిాసావమా గణత్ంత్ంి గా పకిటించడం1945 
స్ ప్ ీంబర్ లో జరధగధంద్ి) 

99. వియతయనం పజిాసావమా గణత్ంత్ంి (Democratic Republic of Vietnam) క ిఅదాక్షుడు లేద్య చెైర్మన్ఎవర్ధ?  జ. “హో  చి మన్” 
100. 1945 ఆగసీ్ లో “వియత్ మన్” అధకిార్ంలోక ివచిున వ ంటనే భూమ కౌలునస ఎంత్ శాత్ం త్గధగంచయర్ధ?             జ. 25% 

101. 1945 ఆగసీ్ లో “వియత్ మన్” అధకిార్ంలోక ివచిున వ ంటనే అమలు చసే్రన భూ సంసుర్ణలకు సంబంధించి త్పుుగా 
ఉనన వాకాము ఏద్ి? 

ద్ేశ్ంలోని భూసావములందరధ  భూములనస సావధవనం చసేసకునయనర్ధ;            భూమ కౌలునస 25% శాత్ం త్గధగంచయర్ధ; 
మలర్ధ కౌలుకి ఇవవటానిన నిష్తధించయర్ధ;                                                         కౌలుద్యరి్ బకాయ్లనస మలఫ్ ీచేసార్ధ. 
జవాబు:- ద్శే్ంలోని భూసావములందరధ  భూములనస సావధవనం చసేసకునయనర్ధ. 
(వివర్ణ:- ఉమమడి భూమని, ఫ్ ించివాళళ ఆధవనంలో ఉనన భూమని, వియతయనం విద్ోిహుల (ద్ేశానిక ిద్ోిహం చేస్ర ఫ్ ించి 
వాళళతోనూ, జపానస వాళితోనూ చేత్ులు కలిప్రన వారధ) భూమని సావధవనం చసేసకునయనర్ధ. మగధలిన భూసావముల భూమని 
సావధవనం చసేసకోలేదస) 

102. ర ండవ పపించ యుదుం త్రావత్ వియతయనంనస తిరధగధ సావధవనం చేససకోవడయనికి ఫ్ ించివార్ధ ఎవరధని ఉపయోగధంచసకునయనర్ధ?  
జ. చకీవరధత అయ్న బావయ ద్యయ్ 

103. వియతయనం పజిాసావమా గణత్ంత్ంికి, ఫ్ ించివారధక ిమధా ఎనిన సంవత్సరాలపాటు యుదుం జరధగధంద్?ి 

జ. 8 సంవత్సరాలపాటు (1946 నసండి 1954 వర్కూ) 
104. 1954 లో వియతయనం లోని “డనీ్ బీన్ ఫు” వదద జరధగధన యుదుం లో ఎవర్ధ ఓడపిో యలర్ధ?                       జ. ఫ్ ించివార్ధ  
105. వియతయనం పజిాసావమా గణత్ంత్ంికి, ఫ్ ించివారధక ిమధా శాంతి సంపది్ింపులు ఎపుుడు, ఎకుడ జరధగాయ్? 

జ.  1954 లో జ నీవా లో (స్రవటారాి ండ్ లో ఉంద్ి) 
106. వియతయనంకి,  ఫ్ ించివారధక ిమధా జ నీవా లో జరధగధన శాంతి సంపది్ింపులకు సంబంధించి సరధకాని వాకాం ఏద్ి? 

వియతయనం “ఉత్తర్ వియతయనం”,  “దక్ిణ వియతయనం” గా విడపిో య్ంద్ి; 
ఉత్తర్ వియతయనంలో కమూానిససీ లు అధికార్ం లోకి వచయుర్ధ; 
దక్ణి వియతయనంలో ఫ్ ించి వార్ధ అధికార్ం లోకి వచయుర్ధ. 
జవాబు:- దక్ిణ వియతయనంలో ఫ్ ించి వార్ధ అధకిార్ం లోకి వచయుర్ధ. 
(సరధయ్ ైనద్ి:- దక్ణి వియతయనంలో చకీవరధత అయ్న బావయ ద్యయ్ అధకిార్ంలోకి వచయుడు) 

107. 1955 లో దక్ణి వియతయనంలో చకీవరధత అయ్న బావయ ద్యయ్ ని పడద్ోస్ర అధకిార్ంలోకి వచిున నియంత్ ఎవర్ధ? 

జ. ఎన్ గో డని్ డీం 

108. దక్ణి వియతయనంలో ఎన్ గో డని్ డీం నియంత్ృత్వ పాలనకు వాతిరకేంగా ఏర్ుడని సంసథ  ఏద్ి? 

జ. “జాతీయ విముకిత సమలఖా” ( National Liberation Front) 

109. ఉత్తర్ వియతయనంలో భూసంసుర్ణలలో కొత్త  యుగం ఎపుటనిసండ ిఅమలు చేసార్ధ?               జ. 1954 త్ర్ధవాత్ నసండ ి

(వివర్ణ:- 1945 ఆగసీ్ లో “వియత్ మన్” అధకిార్ంలోకి వచిున వ ంటనే ఉమమడ ిభూమని, ఫ్ ించివాళళ ఆధవనంలో ఉనన 
భూమని, వియతయనం విద్ోిహుల (ద్ేశానికి ద్ోిహం చసే్ర ఫ్ ించి వాళళతోనూ, జపానస వాళితోనూ చేత్ులు కలిప్రన వారధ) భూమని 
సావధవనం చసేసకునయనర్ధ. మగధలిన భూసావముల భూమని సావధవనం చసేసకోలేదస. అయ్తే వీరధ భూమని కూడయ1954 త్ర్ధవాత్ 
నసండ ిసావధవనం చసేసకునయనర్ధ) 

110. “జాతీయ విముకిత సమలఖా” ( National Liberation Front) ఉత్తర్, దక్ణి వియతయనం లనస ఏకం చేయటానికి ఎవరధ 
సహాయంతో పో రాడసాగధంద్?ి                                             జ. ఉత్తర్ వియతయనం లోని హో చి మన్ పభిుత్వ సహాయంతో 

111. అమ రధకా వియతయనంతో ఎందసకు యుదుం చసే్రంద్ి?                     జ. కమూానిససీ ల పాిబలాం ప్ ర్ధగుత్ుందనన భయంతో 
112. అమ రధకా వియతయనంల మధా యుదుం ఎపుుడు మొదలయ్ంద్ి?                                      జ. 1955 నవంబర్ధ 1 న 

113. ఆకులు రాలిపో య్యలల చసే్ర మొకులనస చంప్త విష్టం ఏద్?ి                                                       జ. ఏజ ంట్ ఆర ంజ్ 

114. ఏజ ంట్ ఆర ంజ్ కి ఆ ప్తర లల వచిుంద్?ి          జ. ద్వనిన నయరధంజ (ఆర ంజ్) ర్ంగు పటీీ  ఉనన డమిుమ లో నిలవ చేయడం వలి  
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115. ఏజ ంట్ ఆర ంజ్ కి సంబంధించి సరధకానిద్ి ఏద్ి? 

అమ రధకా 500 లక్షల లీటరి్ ఏజ ంట్ ఆర ంజ్ నస చలిింద్ి; 
వియతయనమీయులనస చంపటం కోసం ద్వనిన ఉపయోగధంచయర్ధ; 
వియతయనం లో 14 శాత్ం సాగుభూమ ద్వని వలి పభిావిత్ం అయ్ంద్ి; 
ద్వనిలోని ర్సాయనిక అంశ్మ నై డెై ఆకిసన్ ప్రలిలోి  అనయరోగాానిన కలిగధంచింద్ి. 
 జవాబు:- వియతయనమీయులనస చంపటం కోసం ద్వనిన ఉపయోగధంచయర్ధ 
(వివర్ణ:- అడవులనస, పొ లలలనస నిర్ూమలించటం ద్యవరా పజిలు ద్యకోువడయనిక ిఅవకాశ్ం లేకుండయ చయేడం కోసం) 

116. 1965 నసంచి 1972 మధా కాలంలో వియతయనం యుదుంలో పాలగగ నన అమ రధకా స్ ైనికులు ఎంత్మంద్ి?     జ. 34,00,000 

117. అమ రధకా వియతయనం యుదుంలో ఎంత్మంద్ి చనిపోయలర్ధ?                                                 జ. 47,244 మంద్ి. 
118. అమ రధకా వియతయనం యుదుంలో ఎంత్మంద్ి గాయపడయా ర్ధ?                                               జ. 3,03,704 మంద్ి. 
119. అమ రధకా వియతయనం యుదుంలో గాయపడనివారధలో ఎంత్ మంద్ి 100శాత్ం వ కైలాం పొ ంద్యర్ధ?          జ.23,014 మంద్ి. 
120. వియతయనం యుదుంలో అమ రధకా ఏ విమలనయలనస ఉపయోగధంచింద్ి?                                    జ. బ్ల 52 విమలనయలనస 
121. వియతయనం యుదుంలో అమ రధకా ఉపయోగధంచిన ర్సాయనిక ఆయుద్యలేవి? 

జ. నయపాలం, ఏజ ంట్ ఆర ంజ్ మరధయు భాసవర్ం బాంబులు 
122. అమ రధకా వియతయనంల మధా  యుదుం ఎపుుడు ముగధస్రంద్?ి                                               జ. 1974 జనవరధలో  
123. 1974 జనవరధలో అమ రధకా వియతయనంల మధా  శాంతి ఒపుందం ఎకుడ జరధగధంద్ి?                               జ. పారధస్ లో 
124. ఏ ఒపుందంతో అమ రధకా వియతయనంల మధా  యుదుం ముగధస్రంద్?ి                                 జ. పారధస్ శాంతి ఒపుందం 

125. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి, 
ఉత్తర్ వియతయనం  :  హనయయ్    :   :   దక్ిణ వియతయనం  :   ?                                                                       జ. స్ ైగాన్ 

(వివర్ణ:- ఉత్తర్ వియతయనంకి రాజధయని “హనయయ్”;  దక్ణి వియతయనంకి రాజద్యహని “స్ ైగాన్”) 
126. వియతయనం యుదుం నసంచి అమ రధకా వ ైద్ొలగధన త్రావత్ ఎవర వరధ మధా యుదుం కొనసాగధంద్ి? 

జ. స్ ైగాన్ పభిుతయవనికి, జాతీయ విముకిత సమలఖా (ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ ) మధా 
(వివిర్ణ:- స్ ైగాన్ పభిుత్వం అంటే దక్ణి వియతయనం ని పరధపాలించ ేపభిుత్వం) 

127. జాతీయ విముకిత సమలఖా (ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ ) స్ గైాన్ లోని అధాక్ష భవనయనిన ఎపుుడు సావధవనం చేససకుంద్?ి 

జ. 1975 ఏప్రలి్ 30 న  
128. ఉత్తర్ వియతయనం,  దక్ణి వియతయనలు ఎపుుడు ఒకటి అయలాయ్?                                     జ. 1975 ఏప్రలి్ 30 న 

(వివర్ణ:- 1975 ఏప్రలి్ 30న జాతీయ విముకిత సమలఖా (ఎన్ ఎల్ ఎఫ్ ) స్ గైాన్ లోని అధాక్ష భవనయనిన సావధవనం 
చేససకుని అంతిమంగా వియతయనం లనస ఒకటగిా చేసార్ధ. అని పాఠ్ం లో ఉంద్ి. అంటే ఉత్తర్ వియతయనం,  దక్ణి 
వియతయనలు 1975 ఏప్రలి్ 30 న ఒకటి అయలాయ్ అన ేఅర్ుం వససత ంద్ి.  కాని వాసతవంగా అయ్త ే1975 ఏప్రిల్ 30 న 
దక్ణి వియతయనం లో తయతయులిక విపివ పభిుత్వం ఏర్ుడింద్ి. జాతీయ ఎనినకలు అయ్న త్రావత్ 2, జుల ై 1976 న ఉత్తర్ 
వియతయనం, దక్ిణ వియతయనం లు కలిస్ర వియతయనం (సో ష్టలిసీ్ రధపబి్లక్ ఆఫ్ వియతయనం) గా ఏర్ుడయా య్)  

129. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
వియతయనం కమూానిసీ్ పారీీ  - 1930                 వియతయనం ప్  ైజపాన్ ఆకీమణ - 1942 

వియతయనం పజిాసావమా గణత్ంత్ంి - 1945                   ఫ్ ించ్ ఓటమ   - 1954 

జవాబు:- వియతయనం ప్  ైజపాన్ ఆకీమణ – 1942 (సరధయ్ నైద్ి:- వియతయనం ప్  ైజపాన్ ఆకీమణ – 1940) 
130. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 

హో చిమన్     - ఉత్తర్ వియతయనం                 ఎన్ గో డిన్ డీం  - దక్ణి వియతయనం 

డీన్ బీన్ ఫు   - శాంతి సమలవశే్ం                   బావయ ద్యయ్  - చకీవరధత 
జవాబు:- డనీ్ బీన్ ఫు - శాంతి సమలవేశ్ం    (సరధయ్ ైనద్ి:- డీన్ బీన్ ఫు - ఫ్ ించ్ ఓటమ  లేద్య   జ నీవా - శాంతి సమలవశే్ం) 

131. న ైజీరధయల (Nigeria) ఆఫ్రకిా ఖండయనిక ిఏ తీర్ంలో ఉంద్?ి                                                     జ. పశిుమ తీర్ంలో 
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132. న ైజీరధయల రాజధయని ఏద్ి?                                                                                    జ.  “అబూజా” (Abuja)  
133. న ైజీరధయల ద్శే్ంలో ఎకుువ జనయభా గల పటీణం ఏద్ి?                                                         జ. లలగోస్ (Lagos) 
134. పసిసత త్ం న జైీరధయల గా మనకు తలెిస్రన ద్శేానిన ఎవర్ధ ఏర్ురధచయర్ధ?                                             జ. బ్లిటషి్ వార్ధ 
135. న ైజీరధయల అనే ద్ేశ్ం ఏ నద్వ వావసు  కిీంద ఉనన పాింతయలతో కలిప్ర ఏర్ుడింద్ి?                            జ. న ైజర్ నద్వ వావసథ  
136. ఉత్తర్ న జైీరధయల లో ఉనన పజిలు ఏ తెగకు చెంద్ని వార్ధ?                                                     జ. హౌసా-ఫులలని 

137. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి, 
ఆగేనయ న జైీరధయల  :  ఈబో     :   :   న రై్ధతి  న ైజీరధయల  :   ?                                                                     జ. యొర్ధబా 

138. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి, 
ఉత్తర్  న జైీరధయల  :  ముస్రి ంలు    :   :   దక్ణి  న జైీరధయల  :   ?                                                                      జ. క ైసైతవులు 

139. న ైజీరధయల యొకు పధియన సహజవనర్ధ ఏద్?ి                                                                           జ. చముర్ధ 
140. 16 వ శ్తయబదం నయటనిసండి అమ రధకాకు బానిసలనస సర్ఫరా చయెాటంలో ఏ పాింత్ం పధియన కేందంిగా ఉండదే్?ి 

జ. న ైజర్ నద్వ పాింత్ం 

141. ఏ శ్తయబదంలో బానిసల వాాపారానిన నిష్తధించయర్ధ?                                                            జ. 19 వ శ్తయబదంలో 
142. ఆఫ్రకిా ఖండంలో మూడవ ప్ దద  నద్ి ఏద్ి?            జ. న జైర్  (“న లై్”, “కాంగో” నదసల త్ర్ధవాత్ మూడవ ప్ దద  నద్ ిన జైర్)   
143. న ైజర్ నద్ి ఏ సముదంిలో కలుససత ంద్?ి                                                             జ. అటాి ంటిక్ మహాసముదంిలో 

(“గధనియల”, “మలలి”, “న జైర్”, బ నిన్,  న జైీరధయల ద్ేశాల గుండయ పవిహసిూత  అటాి ంటకి్ మహాసముదంిలో కలుససత ంద్ి) 

144.  పసిసత త్ం ఆఫ్రికాలోని అధిక జనయభా గల ద్శే్ం ఏద్ి?                                                               జ.  “న జైీరధయల.” 
145. న ైజీరధయల లో ఎకుువగా పండే వావసాయ ఉత్ుత్ుత లు ఏవి?                                                జ. కోకో, పామలయ్ల్ 

146. ఆఫ్రకిా పశిుమ తీర్పాింతయలప్ ై ఎపుుడు బి్లటన్ త్న పాలననస ఏరాుటుచేస్రంద్ి?                                    జ. 1861 లో 
147. బ్లిటిష్ వార్ధ మొటీమొదటిసారధగా న జైీరధయల లోని ఏ పటీణంలో వలస పాలననస ఏరాుటుచశేార్ధ?              జ. లలగోస్ లో  
148. ఒక జాతి వార్ధ, త్మ జాతి ఇత్ర్ జాత్ులకంట ేగ్పుదని భావించడం, ఇత్ర్ జాత్ులపటి వివక్షత్ చూప్రంచడయనిన 

ఏమంటార్ధ?                                                                                                 జ. “జాత్ాహంకార్ం” (racism) 

149. వలస సామలాజాంలో  బ్లిటషి్ వార్ధ చూప్రంచిన  జాత్ాహంకారానికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండ?ి  
జ. విద్యావంత్ుల నై ఆఫ్రకిా వాససలకు స్రవిల్ స్తవలకు (ప్ దద  ఉద్ోాగాలకు) అనసమతించకపో వడం  

150. వలస సామలాజాంలో  బ్లిటషి్ వార్ధ చూప్రంచిన  జాత్ాహంకారానికి ఒక ఉద్యహర్ణ ఇవవండ?ి  
జ. ఆఫ్రకిా వాాపార్వతే్తల పటి వివక్షత్ చూపడం  

151. బ్లిటిష్ వార్ధ పశిుమ, త్ూర్ధు న ైజీరధయలలనస ఎపుుడు ఏర్ురధచయర్ధ?                                               జ. 1939 లో  
152.  బ్లిటషి్ వార్ధ పశిుమ, త్ూర్ధు న జైీరధయలలనస ఏర్ుర్చడం ద్యవరా ఏ ఏ తగెల మధా విభజనలు సృష్రీంచయర్ధ? 

జ. యొర్ధబా, ఈబు తగెల మధా 
153. బ్లిటిష్ వార్ధ త్మ వలసపాలననస కొనసాగధంచడయనికి లేద్య జాతీయతయవాద్యనిన నీర్ధగార్ుడయనికి అనససరధంచిన స్రద్యు ంత్ం 

ఏద్ి?                                                                                                     జ. విభజించి – పాలించస స్రద్యు ంత్ం 

154. న ైజీరధయల లో ఏర్ుడని మొదటి రాజకటయ పారీీ ఏద్ి?  
జ. “న ైజీరధయల జాతీయ పజిాసావమక పారీీ “ (NNDP - Nigerian National Democratic Party) 

155. “న ైజీరధయల జాతీయ పజిాసావమక పారీీ “ ని 1923 లో ఎవర్ధ సాు ప్రంచయర్ధ? జ. హెర్బరీ్ మ కాలే   
156. న ైజీరధయల లో 1923, 1928, 1933 లలో జరధగధన ఎనినకలలో ఏ పారీీ అనిన సాు నయలనస గ లుచసకొంద్ి?  

జ. న ైజీరధయల జాతీయ పజిాసావమక పారీీ (NNDP) 
157. 1936 లో “న ైజీరధయల యువ ఉదామలనిన” (NYM – Nigerian Youth Movement) ఎవర్ధ సాద ప్రంచయర్ధ?  

జ. “ఎన్ నాంద  అజికతవ ” 

158. 1944 లో హెర్బరీ్ మకాలే, ఎన్ నంద్ ిఅజికవి  కలిస్ర ఏ సంఘలనిన ఏర్ురధచయర్ధ? 

జ. “న ైజీరధయల, కామ ర్ూన్ ల జాతీయ సంఘం” (NCNC – National Council for Nigeria and Cameroons)  
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159. ద్ేశ్, తగె తేడయలు లేకుండయ ఆఫ్రికా పజిలందరధనీ ఒకటి గా చయెాడయనిన ఏమంటార్ధ? 

జ.  ఖండయంత్ర్ ఆఫ్రికావాదం (Pan-Africanism) 

160. ఖండయంత్ర్ ఆఫ్రకిావాద్యనిన ఆఫ్రికా పజిలలో తీససక ళళడయనికి పమిుఖ పాత్ ిపో ష్రంచిన నయయకుడవెర్ధ?  
జ. “కావమ  న్ కుీ మల” 

161. “కావమ  న్ కుీ మల” ఏ ద్ేశ్పు సావత్ంత్యి సమర్యోధసడు?                                                         జ. ఘనయ ద్ేశ్ం. 
162. న ైజీరధయల జాతీయతయవాదం తీవవిాద భావనలకు ఎపుుడు గుర్య్ాంద్?ి జ. ర ండవ పపించ యుదుం త్రావత్ 

163. న ైజీరధయల తీవవిాద (అతివాద) జాతీయతయవాద్యనిక ివ నసనదనసనగా నిలిచినవార వర్ధ?  
జ. ర ండవ పపించ యుదుంలో బ్లిటన్ త్ర్పున పో రాడి తిరధగధ వచిున స్ నైికులు, కారధమక సంఘ నయయకులు 

164. న ైజీరధయల లో అతివాద జాతీయతయవాద కారధమక సంఘనయయకుల అధవర్ాంలో జాతీయ సాధయర్ణ సమ మ ఎపుుడు 
విర్వహించయర్ధ?  జ. 1945 లో 

165. న ైజీరధయల ఉత్తర్ పాింత్ంలో ఏర్ుడని పాింతీయ పారీీ ఏద్ి?     

జ. “ఉత్తర్ పజిల కాంగ ీస్” (NPC – Northern People’s Congress) 

166. న ైజీరధయల త్ూర్ధు పాింత్ంలో ఏర్ుడిన పాింతీయ పారీీ ఏద్?ి 

జ. “న జైీరధయల, కామ ర్ూని  జాతీయ సంఘం” ((NCNC – National Council for Nigeria and Cameroons) 

167. న ైజీరధయల పశిుమ పాింత్ంలో ఏర్ుడిన పాింతీయ పారీీ ఏద్?ి                         జ. యలక్షన్ గూీ పు (AG – Action Group) 

168. న ైజీరధయల లో ని పాింతీయ పారీీలలో ఏ పారీీ సాంపది్యయ భావాలు గలద్ి?  
జ. “ఉత్తర్ పజిల కాంగ ీస్” (NPC – Northern People’s Congress) 

169. బ్లిటిష్ వార్ధ న జైీరధయల లో ఎటువంటి రాజకటయ వావసునస న లకొలలుర్ధ? జ. సమలఖా వావసునస  
(వివర్ణ:- మూడు పధియన పాింతయల సవయంపతిిపతితని గురధతసూత  సంకిి షీ్ట సమలఖా వావసథనస న లకొలలుర్ధ) 

170. న ైజీరధయల కు ఎపుుడు సావత్ంత్యిం వచిుంద్?ి                                                             జ. 1963 అకోీ బర్ధ 1 న  
171. సావత్ంత్యిం పొ ంద్ని త్రావత్ న జైీరధయల ద్శే్ అధాక్షుడు ఎవర్ధ?                                          జ. “ఎన్ నంద్ి అజికివ ” 
172. న ైజీరధయల లో ఎపుటనిసండి పజిాసావమక పభిుత్వం పరధపాలిసోత ంద్ి?                                            జ. 1999 నసండి. 
173. న ైజర్ డలెలీ లో చముర్ధనస ఎపుుడు కనసగ్నయనర్ధ?                                                                  జ. 1950లలో 
174. న ైజర్ డలెలీ లో చముర్ధనస వ లికితీస్త హకుులు ఏ కంప్ నీక ిఇవవబడయా య్?  

జ. “డచ్ ష్ ల్ కంప్ నీ” నతే్ృత్వంలోని వివిధ బహుళజాతి కంప్ నీలు  
175. న ైజీరధయల లో చముర్ధ వ లికతిీత్ వలి ఏర్ుడిన ఫలితయలలో సరధకానిద్ ిఏద్?ి 

బహుళజాతి సంసథలు లలభాలనస ఆరధాంచయయ్;                   సాధయర్ణ పజిలు లలభం పొ ంద్యర్ధ; 
స్ ైనిక పాలకులు లలభం పొ ంద్యర్ధ;                                     జీవావర్ణ వావసథ  తీవంిగా పభిావిత్మయ్ంద్ి. 
జవాబు:- సాధయర్ణ పజిలు లలభం పొ ంద్యర్ధ (సరధయ్ నైద్ి:- సాధయర్ణ పజిలకు ఎటువంటి పయిోజనమూ కలగలేదస) 

176. చముర్ధనస వ లికతిీస్తటపుుడు సముదపిు నీటలిో కలిస్త చముర్ధ వలి ఏ అడవులు ద్బెబతింటునయనయ్?జ. మడ అడవులు 
177. న ైజీరధయల లోని  మలటర ీపభిుత్వం 1995 లో ఎవరధకి మర్ణ శిక్ష విధించింద్?ి                             జ. “క న్ సారో వివా” 
178. “క న్ సారో వివా” ఎవర్ధ?                                                  జ. పమిుఖ మలనవ హకుుల కార్ాకర్త, పరాావర్ణవాద్ి 
179. న ైజీరధయలలోని చముర్ధ వనర్ధలలో అధిక భాగం ఆగేనయ భాగంలో ఉనయనయ్. చముర్ధ లలభాలలో అధకి భాగం త్మకు 

చెంద్యలని ఆ పాింత్ ఈబూలు భావిసాత ర్ధ. ఈ సమసాకో సర నై పరధష్టాుర్ం  
చముర్ధ లలభాలు బహుళజాతి కంప్ నీలు పొ ందటం; 
సహజవనర్ధలు ద్ేశ్ సంపద కాబటిీ  ద్ేశ్ పజిలందరధకట చెందటం; 
ఆ పాింత్ పజిలే అధకి లలభాలు పొ ందటం; 
ఒక పాింత్ సహజవనర్ధలనస ఆ పాింత్ అభివృద్ిుకే ఉపయోగధంచడం 

జవాబు:- సహజవనర్ధలు ద్ేశ్ సంపద కాబటిీ  ద్ేశ్ పజిలందరధకట చెందటం; 
180. పజిాసావమా సాు పనలో ఇబబందసలు ఎదసర్ుంటునన ద్శే్ం .............       
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వియతయనం;    అమ రధకా;    న జైీరధయల;      చెనైయ                                                                                            జ. న జైీరధయల 

 16. భార్త్ద్శే్ జాతీయోదామం – ద్శే్ విభజన, సావత్ంత్యిం : 1939 – 1947 

1.  “భార్త్ పభిుత్వ చటీం-1935” నస ఆమోద్ించినద్వెర్ధ లేద్య చేస్రనద్వెర్ధ?                                   జ.  బ్లిటషి్ పారి్మ ంటు 
2. “భార్త్ పభిుత్వ చటీం-1935” పకిార్ం “బ్లటిిష్ ఇండయిల” లో ఎపుుడు ఎనినకలు జరధగాయ్?                          జ. 1937 లో 
3. “భార్త్ పభిుత్వ చటీం-1935” పకిార్ం “రాషీ్ట ాశాశ్నసభలకు” ఓటు వసే్త హకుు ఎంత్మంద్ి పజిలకు లభించింద్?ి 

జ. 10% పజిలకు మలత్మి ే

4. “భార్త్ పభిుత్వ చటీం-1935” పకిార్ం “కేంద ిశాశ్నసభకు” ఓటు వసే్త హకుు ఎంత్మంద్ి పజిలకు లభించింద్?ి 

జ. కవేలం 1% పజిలకు మలత్మిే 
5. 1937 నయటిక ి“బ్లిటషి్ ఇండియల” లో ఎనిన రాష్టాీ ా లు (పాివిన సస్) ఉండవేి?                                               జ. 11 రాష్టాీ ా లు 
6. “బ్లిటిష్ ఇండియల” లో 1937 లో ఎనినకలు జరధగధనపుడు కాంగ ీస్ పారీీ ఎనిన రాష్టాీ లలో అధికార్ంలోకి వచిుంద్?ి జ. 8 రాష్టాీ ా లలో 
7. 1937 లోరాషీ్ట ాపభిుత్వ అధనితే్నస (మంతిిమండలి నయయకుడిని) ఏమనవేార్ధ?                                     జ. పధియనమంతి ి

8. “భార్త్ పభిుత్వ చటీం-1935” పకిార్ం రాష్టాీ ా ల “పధియనమంత్ుిలు” ఎవరధ పర్ావకే్షణ లో పనిచయేలలి?                   జ. గవర్నర్ 

9. ర ండవ పపించ యుదు  సమయంలో అక్ష రాజాాల కూటమ లో ఉనన పధియన ద్శేాలేవి?                    జ. జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీ 

10. బ్లిటన్ లోని పధియన పారీీలేవి?                                                                           జ.  కనసరేవటవి్ పారీీ;  లేబర్ పారీీ 
11. ర ండవ పపించ యుదు  సమయంలో బ్లటిన్ పధియనమంతిి ఎవర్ధ?                                                   జ. విన్ సీన్ చరధుల్ 

12. ర ండవ పపించ యుదు  సమయంలో బ్లటిన్ లో ఏర్ుడని పభిుత్వం ఏద్?ి 

కనసరేవటవి్ పారీీ పభిుత్వం;             లేబర్ పారీీ పభిుత్వం;        వివిధపారీీలతో కూడని సంకటరా్ పభిుత్వం 

జ. వివిధపారీీలతో కూడని సంకటరా్ పభిుత్వం 

13. విన్ సీన్ చరధుల్ ద్ి ఏ పారీీ?                                                                                            జ. కనసరేవటవి్ పారీీ 
14. భార్త్ద్ేశానిక ిసావత్ంత్యిం ఇవావలన ేవిష్టయంలో బ్లటిన్ లోని ఏ పారీీ ససముఖంగా ఉండేద్?ి                         జ. లేబర్ పారీీ  
15. బ్లిటన్ లో లేబర్ పారీీ ఎపుుడు అధికార్ం లోకి వచిుంద్?ి                                                             జ. 1945 జుల ై లో  

(వివర్ణ:- ర ండవ పపించ యుదుం లో 1945 మే లో యూర్ప్ లో మత్ ిరాజాాలు విజయం సాధించయయ్. 1945 జూల ై లో బ్లిటన్ 
లో ఎనినకలు అయలాయ్. ఆ ఎనినకలలో లేబర్ పారీీ గ లిచింద్ి.) 

16. భార్త్ ద్శేానికి సావత్ంత్యిం బ్లటిన్ లో ఏ పారీీ అధకిార్ంలో ఉననపుడు వచిుంద్ి?                                      జ. లేబర్ పారీీ 
17. డొమనియన్ పతిిపతిత  అంట ేఏమట?ి 

జ.  బ్లటిషి్ సామలా జాంలో అంత్రాభగంగా ఉంటట పూరధత సవయం పతిిపతితతో పరధపాలించసకోవడయననే డొమనియన్ పతిిపతిత  
అంటార్ధ. అంటే భార్త్ ద్శే్ం మీద సార్వభౌమలధికార్ం బి్లటషి్ వారధకే ఉంటుంద్ి. 

18. భార్త్ ద్శేానికి  “డొమనియన్ పతిిపతిత ” కావాలని భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ ఏ సమలవేశ్ంలో తీరామనించింద్ి? 

జ. 1928 కలకతయత  సమలవేశ్ంలో 
19. భార్త్ ద్శేానికి  “సంపూరా్ సవరాజాం” కావాలని భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ ఏ సమలవేశ్ంలో తీరామనించింద్ి?  

జ. 1929 లలహో ర్ సమలవేశ్ంలో 
(వివర్ణ:- భార్త్ద్ేశానిక ి“డొమనియన్ పతిిపతిత ” కావాలని 1928 ఆగససీ లో త్యలర నై న హరా  కమట ీరధపో ర్ధీ లో ఉంద్ి. 
భార్త్ద్ేశానిక ి“డొమనియన్ పతిిపతిత ” ని ర ండు సంవత్సరాలలోగా ఇవావలని, 1928 కలకతయత  సమలవేశ్ంలో భార్త్ జాతీయ 
కాంగ ీస్ నిరా్య్ంచింద్ి. త్ర్ధవాత్ వివిధ కార్ణయల వలి ఈ గడువునస 1 సంవత్సరానికి త్గధగంచయర్ధ. గడువులోగా బి్లటషి్ పభిుత్వం 
సుంద్ించలేదస కాబటిీ  1929 లలహో ర్ సమలవశే్ంలో “డొమనియన్ పతిిపతిత ” డమిలండు నస విడచిిప్ టిీ , “సంపూరా్ సవరాజాం” 
కావాలని డిమలండ్ చేసార్ధ) 

20. ర ండవ పపించ యుదు  సమయంలో భార్త్ ద్శేానికి “డొమనియన్ పతిిపతిత ” ఇవవడయనికి బ్లిటిష్ వార్ధ ఎందసకు స్రదుపడయా ర్ధ?   
జ. ర ండవ పపించయుదుంలో కాంగ ీస్ మదదత్ు పొ ందడయనిక ి

21. 1937 లో అధకిార్ంలో వచిున కాంగ ీస్ రాషీ్ట ాపభిుతయవలు ఎపుుడు రాజీనయమల చేశాయ్?                     జ. 1939 అకోీ బర్ధ లో 
22. 1939 అకోీ బర్ధ లో కాంగ ీస్ రాషీ్ట ాపభిుతయవలు ఎందసకు రాజీనయమల చశేాయ్? 
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జ. బ్లటిిష్ పభిుత్వం భార్త్ద్ేశానికి సంపూరా్ సవరాజాం ఇవవడయనికి తిర్సురధంచడం 

23. ర ండవ పపించ యద్యు నికి కాంగ ీస్ మదదత్ు విష్టయంలో ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకానిద్ి ఏద్ి? 

భార్త్ద్ేశానిక ి“డొమనియన్ పతిిపతిత ” ఇవవడయనికి బ్లటిషి్ వార్ధ స్రదుపడయా ర్ధ; 
కేంద ికార్ా నిరావహక వరాగ నిన పూరధతగా భార్తీయులతో ఏర్ుర్చయలి అని కాంగ ీస్ కోరధంద్ి; 
కాంగ ీస్ సంపూరా్ సవరాజాం కోరధంద్ి; 
వ ంటనే జాతీయ పభిుతయవనిన ఏర్ుర్చయలని కాంగ ీస్ కోరధంద్ి. 
జవాబు:- సరధకానిద్ి:- కేంద ికార్ా నిరావహక వరాగ నిన పూరధతగా భార్తీయులతో ఏర్ుర్చయలి అని కాంగ ీస్ కోరధంద్ి. 

24. ర ండవ పపించ యుదు  సమయంలో భార్త్ ద్శే్ంలో శాంతి భదతి్లనస కాపాడటానిక ిబటిషి్ పభిుత్వం పొ ంద్ిన పతిేాక 
అధకిారాలేవి? 

జ. పభిుతయవనిన వాతిరకేించిన ఎవరధన నైయ వ ంటన ేజ లైుకి పంప్రంచి, కోర్ధీ కి వ ళళకుండయ కావలస్రనంత్కాలం బంద్వగా ఉంచవచసు. 
వాక్ సావత్ంతయియనిన కూడయ పరధమత్ం చేసార్ధ.  
(వివర్ణ:-భార్త్ ర్క్షణ చటీం-1939 (Defence of India Act, 1939) ద్యవరా ఈ అధకిారాలు ఇవవబడయా య్) 

25. 1940, 1941 లలో కాంగ ీస్  నిర్వహించిన ఉదామం ఏద్ి?                                  జ. వాకితగత్ సతయాగీహాలనస నిర్వహించింద్ ి

(వివర్ణ:- ద్ేశ్మంతయ ఒకేసారధ అందర్ూ కలిస్ర సతయాగీహం చసే్తత , అద్ ిహింసాయుత్ంగా మలర్ధత్ుంద్ేమో ననే భయంతో, యుదు 
సమయంలో కాంగ ీస్ “ప్ దద  పజిా ఉదామలలు” చయేలేదస. కాని వాకితగత్ సత్ాగీహాలనస 1940, 1941 సంవత్సరాలలో 
నిర్వహించింద్ి. అంటే ఒకొుకుర్ధ సతయాగీహం చసే్ర యుద్యు నిక ివాతిరేకంగా మలటాి డడం. మొదట ిసతయాగాీ హి ఆచయర్ా వినోభాభావే. 
ర ండవ సతయాగాీ హి జవహర్ లలల్ న హరా , మూడవ సతయాగాీ హి బహిమదత్) 

26.  బి్లటషి్ పభిుత్వం “ముస్రి ం లీగ్” పణియళికలకు మదదత్ు ఇచిు, పో ి త్సహించడం అనదే్ి బ్లటిిష్  పభిుత్వం  యొకు ఏ స్రద్యు ంత్ంలో 
భాగం?                                                                                                      జ. “విభజించి, పాలించస” అన ేస్రద్యు ంత్ం 

27. 1945 లో రాయల్ నౌకాదళం (భార్త్ద్ేశానిక ిచెంద్ని బ్లటిిష్ నౌకాదళం) “ఇర్వాడి” నద్నిి ద్యట ిజపాన్ తో జరధగధన యుదుం లో 
పాలగగ ంద్ి. “ఇర్వాడి” నద్ ిఎకుడ ఉంద్?ి                                                                            జ. మయనయమర్ లో (బరామలో)  

28. భార్త్ద్ేశ్ంలో ర ండవ పపించ యుదు సమయంలో సర్ధకులనస తీససక ళళడయనిక ిఏ విమలనయలనస ఉపయోగధంచయర్ధ? 

జ. స్ర-46 విమలనయలనస 
29. ముస్రి ం లీగ్ పారీీ ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                                జ. 1906 లో ఏర్ుడింద్ి. 
30. ముస్రి ం లీగ్ పారీీ నయయకులలో పధియనమ నై వాకిత ఎవర్ధ?                                                       జ. మహమమద్ ఆలీ జినయన 

31. మొదటలి  ముస్రి ం లీగ్ పారీీ ఎవరధ పయిోజనయలకు పాితినిధాం వహించేద్?ి  
జ.  ఉత్తర్పది్ేశ్ లోని ముస్రి ం భూసావముల పయిోజనయలకు పాితినిధాం వహించదే్ి.  

32. ముస్రి ంలకు పతిేక నియోజకవరాగ లనస ఎపుటి నసండ ి ఏరాుటు చేసార్ధ?                                                 జ. 1909 నసంచి 

33. ముస్రి ంలకు రధజర్ధవ చేయబడని పతికే నియోజకవరాగ ల విష్టయంలో త్పుుగా ఉనన వాకాం 

1909 నసంచి ఇవి ఏరాుటుచయేబడయా య్; 
ఈ నియోజక వరాగ లలో ముస్రి ంలు మలత్మిే పో టీ చేయలలి; 
ఈ నియోజక వరాగ లలో ముస్రి ంలు మలత్మిే ఓటువేయలలి; 
ఈ నియోజక వరాగ ల ఏరాుటుకు కాంగ ీస్ వాతిరకేం. 
జవాబు:- ఈ నియోజక వరాగ ల ఏరాుటుకు కాంగ ీస్ వాతిరేకం 

(వివర్ణ:- ఈ నియోజక వరాగ ల ఏరాుటుకు కాంగ ీస్ అంగకీరధంచింద్ి) 
34. 1937 లో రాషీ్ట ాపభిుతయవలకు ఎనినకలు జరధగధనపుడు ద్ేశ్ంలోని మొత్తం నియోజక వరాగ లలో ఎనిన నియోజకవరాగ లనస ముస్రి ం 

లకు కేటాయ్ంచయర్ధ?                                                                                                                     జ. 482 

( వివర్ణ:- ద్శే్ంలోని 11 రాష్టాీ ా లలో ఉనన మొత్తం నియోజకవరాగ లు 1585. వాటలిో 482 సాథ నయలనస ముస్రి ం లకు 
కేటాయ్ంచయర్ధ) 

35. 1937 లో రాషీ్ట ాపభిుతయవల ఎనినకలలో ముస్రి ం లీగు గ లుచసకునన సాథ నయల నిన?                                               జ. 102 
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36. 1937 లో రాషీ్ట ాపభిుతయవల ఎనినకలలో ఎనిన ముస్రి ం నియోజక వరాగ లలో కాంగ ీస్ పో ట ీచసే్రంద్ి?                             జ. 58 

37. 1937 లో రాష్టాీ ా ల ఎనినకలలో ఎనిన ముస్రి ం నియోజక వరాగ లలో కాంగ ీస్ గ లిచింద్?ి                                            జ. 28 

38. 1937 లో రాష్టాీ ా ల ఎనినకలలో మొత్తం ముస్రి ం ఓటిలో ముస్రి ం లీగు కి వచిున ఓటి శాత్ం ఎంత్?                         జ. 4.4 % 

39. 1937 లో రాష్టాీ ా ల ఎనినకలలో ఏ ఏ రాష్టాీ లలో ముస్రి ం లీగు బలహీనంగా ఉంద్ి?  
జ. బ ంగాల్, నయర్త వ సీ్ ఫాింటయిర్ పాివిన్స (NWFP), పంజాబ్, స్రంద్ లలో 
(వివర్ణ:- పద్ ిసంవత్సరాల త్రావత్ అంట ే1947 లో ఈ రాష్టాీ ా లే  (త్ూర్ధు బ ంగాల్, నయర్త వ సీ్ ఫాింటియర్ పాివిన్స (NWFP),  
పశిుమ పంజాబ్, స్రంద్) పాకసిాత న్ గా ఏర్ుడయా య్)  

40. 1937 లో రాష్టాీ ా ల ఎనినకలలో ఏ ఏ రాష్టాీ లలో ముస్రి ం లీగుకు కొంత్ ఆదర్ణ లభించింద్ి?  
జ. యున టైలడ్ పాివిన సస్, బాంబే, మద్యిసస లలో 

41. కాంగ ీస్ సభుాలు  “హిందూ మహాసభ” లో సభాలు గా ఉండడయనిన ఎపుటి నసండి నిష్తధించయర్ధ?                      జ. 1938 లో 
42. 1937 లో ఏ రాషీ్టంా లో ముస్రి ం లీగు తో కలిప్ర సంకటరా్ పభిుత్వం ఏరాుటు చేయడయనికి కాంగ ీస్ తిర్సురధంచింద్?ి  

జ. యున టైలడ్ పాివిన్స లో  
(వివర్ణ:- 1937 ఎనినకలలో  “యున ైటలడ్ పాివిన సస్” లో కాంగ ీస్ కు మ జారధటీ స్టీుి  ( మొత్తం 228 స్టీుి  లో 133 స్టీుి ) 
వచయుయ్. ముస్రి ం లీగు కూడయ కొనిన స్టీుి  (27 స్టీుి ) గ లుచసకుంద్ి. కాంగ ీస్, ముస్రి ం లీగు కలిస్ర సంకటరా్ పభిుత్వం ఏరాుటు 
చేయలలని ముస్రి ం లీగ్ నయయకులు,  కాంగ ీస్ నయయకులనస కోరార్ధ.  త్మకు సొ ంత్ంగా పభిుతయవనిన ఏరాుటు చయేగలిగధనంత్ 
మ జారధట ీవచిుంద్ి కాబటిీ   సంకటరా్ పభిుత్వం ఏరాుటుకు  కాంగ స్ ఒపుుకోలేదస) 

43. హిందూ మహా సభ ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                                     జ. 1915 లో 
44. రాష్ీీయ సవయం స్తవక్ సంఘం (RSS) ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                జ. 1925 లో 
45. కులం, వరాగ లనస అధగిమంచి హిందసవులనస ఏకం చసే్ర సామలజిక జీవిత్ంలో సంసుర్ణలు తీససకురావాలని ఆశించిన  

సంఘలలేవి?                                                                  జ. హిందూ మహా సభ, రాష్ీీయ సవయం స్తవక్ సంఘం (RSS) 

46. భార్త్ద్ేశ్ం అధిక సంఖాలో ఉనన హిందసవుల భూమ అనన అభిపాియలనిన కలిగధంచిన సంఘలలేవి?  
 జ. హిందూ మహా సభ, రాష్ీీయ సవయం స్తవక్ సంఘం (RSS) 

47. కిీంద్విానిలో లౌకకి అవగాహననస ప్ ంచటానికి పయితినంచినద్ి ఏద్ి?  
హిందూ మహా సభ,    రాష్ీీయ సవయం స్తవక్ సంఘం (RSS),     ముస్రి ం లీగు,     కాంగ ీస్                                      జ. కాంగ ీస్ 

48. “సారే జహాస్త అచయు హిందూసాత న్ హమలరా” అనే కవిత్నస ఎవర్ధ రాసార్ధ?                   జ. మొహమద్ ఇకాబల్ అన ేఉర్ూద  కవి 

49. ఏ సంవత్సర్ంలో జరధగధన ముస్రి ం లీగు వారధషక సమలవశేానికి మొహమద్ ఇకాబల్ అధాక్షుడు?                             జ. 1930లో 
50. “వాయవా ముసిల ాం రాష్్ర” ఆవశ్ాకత్ గురధంచి మలటాి డని ఉర్ూద  కవి ఎవర్ధ?                                      జ. మొహమద్ ఇకాబల్ 

51. పాకిసాత న్ లేద్య పాక్ సాత న్  అనన ప్తర్ధనస ర్ూపొ ంద్ించిన వార వర్ధ?                                           జ. “చౌదరీ ర హమత్ ఆలి” 
52. “చౌదర ీర హమత్ ఆలి” గురధంచి సరధకాని వాకాం 

ఇత్డు పంజాబీ ముస్రి ం;                                                కేంబి్లడా్ యూనివరధశటీలో చద్విాడు; 
పాక్ సాత న్ అనన ప్తర్ధనస ర్ూపొ ంద్ించయడు;                     1930 లో పాక్ సాత న్ గురధంచి కర్పతయిలు వేసాడు. 
జవాబు:- 1930 లో పాక్ సాత న్ గురధంచి కర్పతయిలు వేసాడు. 
(వివర్ణ:- 1933, 1935 లలో రాస్రన కర్పతయిలలో ఈ యువ విద్యారధు ఈ రాష్టాీ ా లకు పతిేాక జాతీయ పతిిపతితని ఆశించయడు) 

53. “చౌదర ీర హమత్ ఆలి” ఏ ఏ పాింతయల ప్తరి్తో పాక్ సాత న్ అనన ప్తర్ధనస ర్ూపొ ంద్ించయడు? 

జ. Punjab, Afghan, Kashmir, Sind and Baluchistan అన ేపాింతయలలోని ఇంగీిష్టు అక్షరాల నసండ ి “పాక్ సాత న్” అన ేప్తర్ధనస 
ర్ూపొ ంద్ించయడు. 

54. ముస్రి ం లీగు “పాకిసాత న్ తీరామనయనిన” ఎపుుడు ఆమోద్ించింద్ి?                                                 జ. 1940 మలరధు 23 న 

(వివర్ణ:-ముస్రి ంలు అధిక సంఖాలో ఉనన పాింతయలలో కొంత్ సవయం పతిిపతితని కోర్ధత్ూ ముస్రి ం లీగు 1940 మారిి 23 న 
లాహో ర్ (పసిసత త్ం పాకిసాత న్ లో ఉంద్ి) ఒక తీరామనయనిన పవిశే్ప్ టిీంద్ి. అసుషీ్టంగా ఉనన ఈ తీరామనం ద్శే్ విభజననస కానీ, 
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పాకిసాత న్ నస కానీ ప్తర్ునలేదస. అయ్తే, ఆ త్ర్ధవాత్ సంవత్సరాలలో ద్వనిని “పాకతసా్ న్ తీరాానాం” గా ప్తర్ునటం మొదలు 
ప్ టాీ ర్ధ) 

55. జపానస 1941 నయటకిి ఏ పాింత్ంలోకి విసతరధంచసాగధంద్ి?                                                       జ. ఆగేనయ ఆస్రయలలోక ి

56. జపానసకు వాతిరకే యుదుంలో భార్తీయులు పాలగగ నలేల గాంధవజీని ఒప్రుంచ ేబాధాత్నస బ్లటిన్ ఎవరధకి అపుగధంచింద్?ి 

జ. స్తర్ సా్ ఫర్్ కతపా్స్ 

57. సర్ సాీ ఫరా్ కిీప్స భార్త్ద్శేానిక ిఎపుుడు వచయుర్ధ?                                            జ. 1942 వసంత్ కాలంలో (మలరధులో) 
58. సర్ సాీ ఫరా్ కిీప్స ఎవర్ధ?                            జ. బ్లిటన్ ద్శే్పు ఒక మంతిి లేద్య విన్ సీన్ చరధుల్ మంతివిర్గం లోని ఒక మంతిి 
59. సర్ సాీ ఫరా్ కిీప్స, కాంగ ీస్ తో జరధప్రన చర్ులనస ఏమంటార్ధ?                                 జ. కిీప్స రాయబార్ం లేద్య కిీప్స మష్టన్ 

60. స్తర్ సా్ ఫర్్ కతపా్స్ తో జరధగధన చర్ులు ఎందసకు విఫలమయలాయ్? లేద్య  కిీప్స రాయబార్ం (ద్ౌత్ాం) ఎందసకు విఫలమయ్ంద్?ి 

జ. వ ైసాియ్ త్న కార్ా నిరావహక వర్గంలో ర్క్షణ సభుానిగా భార్తీయుడిని ముందసగా నియమంచయలని కాంగ ీస్ పటుీ బటీడంతో 
స్తర్ సా్ ఫర్్ కతపా్స్ తో జరధగధన చర్ులు విఫలమయలాయ్. 

61. మహాతయమ గాంధవ కాంగ ీస్ త్ర్పున మొత్తం మూడు ఉదామలలనస నడిపాడు.  
మొదటది్ి సహాయ నిరాకరాణ ఉదామం; 
ర ండవద్ ిశాసనోలింఘన ఉదామం; 
మూడవద్ ి ___________                                                                                                   జ. కివట్ ఇండియల ఉదామం 

62. కివట్ ఇండియల ఉదామలనికి కార్ణం ఈ కిీంద్విాటలిో ఏద్?ి 

పూనయ ఒడంబడకి విఫలం అగుట;     మత్వాదసల ఒతితడి;         కిీప్స ద్ౌత్ాం విఫలం అవవడం;        అతివాదసల ఒతితడ ి 
జ. కిీప్స ద్ౌత్ాం విఫలం అవవడం 

63. కివట్ ఇండియల ఉదామం ఎపుడు మొదలయ్ంద్?ి                                                                   జ. 1942 ఆగససీ లో 
64. కివట్ ఇండియల అంట ేఅర్ుం ఏమట?ి                                                                       జ. భార్త్ద్ేశ్ం వద్ిలి వ ళళండ ి

65. కివట్ ఇండియల ఉదామంలో భాగంగా గాంధవజీ ఇచిున నినయదం ఏమట?ి   
జ. “చేయండి లేద్య చయవండి” (do or die)  (1942 ఆగససీ  8 న ఇచిున ప్రలుపులో ఈ నినయద్యనిన ఇచయుడు) 

66. కివట్ ఇండియల కోసం ప్రలుపునిచిున గాంధవజీ ని బటిిష్ పభిుత్వం ఎపుుడు అర ససీ  చసే్రంద్?ి                జ. 1942 ఆగససీ  9 న 

67. కివట్ ఇండియల ఉదామ సమయంలో ర్హసా ఉదామం నడపి్రన నయయకుడవెర్ధ?                       జ. జయపకిాష్ నయరాయణ్ 

(వివర్ణ:- గాంధవజీతో పాటు అనేకమంద్ ికాంగ ీస్ నయయకులనస బటిిష్ పభిుత్వం జ ైలులో ప్ టిీంద్ి. కాంగ ీస్ సో ష్టలిససీ  
నయయకుడెనై జయపకిాష్ నయరాయణ్ మరో ఐదస మంద్తిో కలిస్ర జ లైునసంచి త్ప్రుంచసకొని ర్హసాంగా ఉదామం నడిపాడు.  ఈ 
ర్హసా ఉదామంలో  సో ష్టలిససీ  సభుాలు చసర్ధగాగ  పాలగగ నయనర్ధ) 

68. కివట్ ఇండియల ఉదామ సమయంలో ఏ ఏ పాింతయలలో సవత్ంత్ ిపభిుతయవలు ఏర్ుడయా య్? 

జ.  సతయరా (మహారాషీ్టలాో ఉంద్ి), మదే్ినిపూర్ (పశిుమ బ ంగాల్ లో ఉంద్ి)  
69. ర ండవ పపించ యుదుంలో బ్లిటన్ కు మదదత్ు ఇవావలని భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ ఎందసకు నిరా్య్ంచింద్?ి 

జ. ర్ష్టాా ప్  ైజర్మనీ (నయజీ స్ నైాం) దండెత్తడం  
70. ర ండవ పపించ యుద్యు నిన భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ ఏ విధంగా ప్తర్ుంద్?ి                                       జ. పజిల యుదుం గా 
71. బ్లిటన్ భార్త్ద్ేశానిన విడిచి వ ళిళపో తే అద్ి సొ ంత్ంగా జపానసనస ఎదసరోుగలదని ఎవర్ధ భావించయర్ధ?                   జ. గాంధవజీ 

72. 1941 లో ససభాష్ చంద ిబో స్ ర్హసాంగా క ిఏ ఏ ద్శేాలకు వ ళాళడు?                               జ.  జర్మనీకి, అకుడి నసంచి జపానసకు 
(వివర్ణ:- ససభాష్ చంద ిబో స్ 1940 జుల ై లో  అర ససీ  కాబడ ి1940 డసి్ ంబర్ లో విడుదల కాబడయా డు. జ ైలు నసంచి విడుదల 
అయ్న త్ర్ధవాత్ అత్నిప్ ై బ్లటిషి్ పభిుత్వం  పో లీససల నిఘల ఉంచింద్ి.  పో లీససల నిఘల నసంచి త్ప్రుంచసకొని 1941 లో ససభాష్ 
చంద ిబో స్ ర్హసాంగా జర్మనీకి, అకుడ ినసంచి జపానస కి వ ళాళడు.) 

73. భార్త్ జాతీయ స్ నైాం (Indian National Army) నస ఎవర్ధ సాథ ప్రంచయర్ధ?                                      జ.  ససభాష్ చంద ిబో స్  
74. భార్త్ జాతీయ స్ నైాం (Indian National Army) లో ఉనన స్ నైికులు ఎవర్ధ? 

జ. బరామ, మలయల ద్శేాలలో బ్లిటన్ నస జపానస ఓడించినపుుడు, బంద్వలుగా పటుీ బడా బ్లిటషి్ స్ ైనాంలోని భార్తీయ స్ ైనికులు 
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75. POWs అనగా ఎవర్ధ?                                                                            జ. యుదు ఖ దై్వలు (Prisoners of War) 
76. సాీ లిన్ గాీ డ్ యుదుంలో (తదే్ి.23.08.1942 నసండ ితదే్ి.02.02.1943 వర్కూ) ఏ ద్శే్ం ఓడిపోయ్ంద్?ి 

జ.  ర్ష్టాా, జర్మనీని ఓడించింద్ ి

77. కివట్ ఇండియల ఉదామ సమయంలో అర ససీ  చసే్రన గాంధవజీ ని తిరధగధ ఎపుుడు విడుదల చసేార్ధ?               జ. 1944 మే 6 న 

78. బొ ంబాయ్ రవేు లోని నౌకా దళం ప్తరమేట?ి                                                                    జ.  “రాయల్ నౌకా దళం”  
79. “రాయల్ నౌకా దళం” లోని భార్త్ స్ నైికులు ఎపుుడు నిరాహార్ ద్వక్ష (సమ మ) చేసార్ధ?                   జ.  1946 ఫ్రబవిరధ 18 న  
80. “రాయల్ నౌకా దళం” లోని భార్త్ స్ నైికులు ఎందసకు నిరాహార్ ద్వక్ష (సమ మ) చేసార్ధ?  

జ. నయస్రర్కం ఆహార్ం, త్మ పటి బ్లటిిష్ అధకిార్ధల పవిర్తనకు నిర్సనగా భార్త్ స్ ైనికులు నిరాహార్ ద్వక్ష చపేటాీ ర్ధ.  
81. నౌకాదళ తిర్ధగుబాటుద్యర్ధలు నౌకలప్ ై ఏ ఏ జ ండయలనస ఎగుర్వశేార్ధ?  

జ. మూడు ర్ంగుల జండయ (కాంగ ీస్), న లవంక జండయ (ముస్రి ం లీగు), కతిత , ససతీత  జండయ (భార్త్ కముానిససీ  పారీీ)  
82. “నౌకాదళ కేంద్వయి సమ మ సంఘం” నయయకుడు ఎవర్ధ?                                                                జ. ఎం ఎస్ ఖలన్ 

83. “నౌకాదళ కేంద్వయి సమ మ సంఘం” యొకు డిమలండుి  లో ఇద్ి సరధయ్ నైద్ ికాదస. 
మ ర్ధగ నై ఆహార్ం ఇవావలి. 
తెలి స్ నైికుల కంటే భార్తీయ స్ ైనికులకు అధకి వతే్నయలు ఇవావలి. 
భార్త్ జాతీయ స్ ైనికులనస, ఇత్ర్ రాజకటయ ఖ ైద్వలనస విడుదల చేయలలి. 
ఇండోనషే్రయల నసంచి భార్తీయ స్ ైకులనస ఉపసంహరధంచయలి. 
జ. తెలి స్ నైికుల కంటే భార్తీయ స్ ైనికులకు అధకి వతే్నయలు ఇవావలి. 
(సరధయ్ ైనద్ి:-తలిె స్ ైనికులకు, భార్తీయ స్ ైనికులకు సమలన వేత్నయలు ఇవావలి) 

84. నౌకాదళ తిర్ధగుబాటు (సమ మ) కు సంబంధించి ఖలళీ పూరధంచండి 
సమ మ మొదల ైన పాింత్ం    : బొ ంబాయ్ 

సమ మ లో పాలగగ నన ఓడలు   : _______ 

సమ మలో పాలగగ నన తీర్పాింత్ కార్ాలయలలు : 20 

సమ మలో పాలగగ నన స్ నైికులు   :  20,000                                                                          జ. 78  
85. బొ ంబాయ్ లోని మూడు లక్షల కారధమకులు ఎపుుడు సమ మ చసేార్ధ?                                         జ. 1946 ఫ్రబవిరధ 22 న 

86. 1946 లో ద్ేశ్ంలో పలు పాింతయలలో మలుి లు, కరామగారాలలో సమ మ జరధగధంద్ి. ఈ ఉదామంలో చసర్ధగాగ  పాలగగ నన పారీీలేవి?   
జ. భార్తీయ కమూానిససీ  పారీీ, సో ష్టలిససీ  పారీీలు 

87. బ ంగాల్ లో భూసావముల నసంచి భూమని సాగుకు తీససకునన “కౌలు ర తై్ులు” పండిన పంటలో త్మ వాటానస మూడింట ర ండు 
వంత్ులకు ప్ ంచయలని చేస్రన ఉదామం ఏద్?ి                                                                              జ. తభెాగా ఉదామం 

88. తెభాగా ఉదామం ఎకుడ జరధగధంద్ి?                                                                                           జ. బ ంగాల్ లో 
89. తెభాగా ఉదామలనిక ిఎవర్ధ నయయకత్వం వహించయర్ధ?                                                      జ. బ ంగాల్ రాషీ్ట ాకిసాన్ సభ 

(వివర్ణ:- అఖిల భార్త్ కిసాన్ సభ అనదే్ి భార్తీయ కమూానిసీ్ పారీీ యొకు ర ైత్ుల విభాగం) 
90. తెలంగాణయ ర ైతయంగ సాయుధ పో రాటానికి నయయకత్వం వహించిన పారీీ ఏద్?ి                          జ. భార్తీయ కమూానిసీ్ పారీీ 
91. తెలంగాణయ ర ైతయంగ సాయుధ పో రాటం లో ర ైత్ుల డిమలండుి  ఏవి? 

వ టిీచయకిరీని నిర్ూమలించయలి;                                      దసననేవాడిక ిభూమ ఇవావలి; 
ర్ధణయలు మలఫ్ ీచయేలలి:                                          ప్ ై వనీన                                                                 జ. ప్  ైవనీన 

92. తెలంగాణయ ర ైతయంగ సాయుధ పో రాటం ఏ సంసాథ నంలో జరధగధంద్?ి                                          జ. హెైదరాబాదస సంసాథ నంలో  
93. పుననపాి – వాయలలర్ పాింత్ం ఏ సంసాు నం లో ఉండదే్?ి                                                        జ. టాివ న్ కోర్ సంసాథ నం  
94. టాివ న్ కోర్ సంసాథ నం పసిసత త్ం ఏ రాషీ్టంాలో భాగంగా ఉంద్ి?                                                                  జ. కేర్ళ రాష్టత రం  
95. పుననపాి – వాయలలర్ పాింత్ం లో ర ైత్ులు సాయుధ పో రాటం ఎవరధ నయయకత్వం లో చేసార్ధ?   జ. భార్తీయ కమూానిసీ్ పారీీ 
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96. 1945లో బటిషి్ పభిుత్వం, అగీనయయకులతో జరధప్రన “అధికార్ బద్ిలీకి సంబంధించిన చర్ులు” లో బటిషి్ పభిుత్వ పతిిపాదన 
ఏమట?ి 

జ. వ ైసాియ్, స్ నైికా దళాల కమలండర్-ఇన్-చీఫ్ మనహా కేంద ికార్ా నిరావహక వరాగ నిన పూరధతగా భార్తీయులతోనే 
ఏర్ుర్చడయనికి బ్లటిన్ సంస్రదుం వాకతం చేస్రంద్ి. 

97. 1945లో బటిషి్ పభిుత్వం, అగీనయయకులతో జరధప్రన “అధికార్ బద్ిలీకి సంబంధించిన చర్ులు” ఎందసకు విఫలమయలాయ్?  
జ. కేంద ికార్ా నిరావహక వర్గం లో ముస్రి ం సభుాలనస ఎంప్రక చసే్త సంపూరా్ అధకిార్ం ముస్రి ం లీగుకే ఉండయలని జినయన 
పటుీ బటీడం 

98. 1945లో బటిషి్ పభిుత్వం, అగీనయయకులతో జరధప్రన “అధికార్ బద్ిలీకి సంబంధించిన చర్ులు” లో కాంగ ీస్ పారీీ త్ర్పున ఎవర్ధ 
పాితినిధాం వహించయర్ధ?                                                                                  జ. మౌలలనయ అబుల్ కలలం ఆజాద్ 

99. 1945లో బటిషి్ పభిుత్వం, అగీనయయకులతో జరధప్రన “అధికార్ బద్ిలీకి సంబంధించిన చర్ులు” లో ముస్రి ం లీగు డిమలండునస ఏ 
ఏ పారీీలు అంగీకరధంచలేదస?                                                              జ. కాంగ ీస్ పారీీ మరధయు యూనియనిసీ్ పారీీలు 

100. 1946 ఎనినకలలో ముస్రి ం లీగు విజయలనిన దృష్రీలో ప్ టుీ కొని మొదటి జత్ లోని ర ండు అంశాల  మధా గల  సంబంధం 
ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్లోని ఖలళీని పూరధంచండి. 
కేంద ిశాశ్న సభ  :  30       :  :    రాష్టాీ ా ల శాసనసభలు   :    ?                                                                       జ. 442 

101. 1946 ఎనినకలలో ముస్రి ం నియోజకవరాగ లనస  దృష్రీలో ప్ టుీ కొని మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల  మధా గల  సంబంధం 
ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్లోని ఖలళీని పూరధంచండి. 
కేంద ిశాశ్న సభ  :  30       :  :    రాష్టాీ ా ల శాసనసభలు   :    ?                                                                        జ. 509 

(వివర్ణ:- కేంద ిశాసనసభ లో మొత్తం 102 సాు నయలు ఉనయనయ్. వాటలిో 30 సాు నయలనస ముస్రి ంలకు రధజర్ధవ చేసార్ధ. ఈ 30 
సాు నయలలో ముస్రి ం లీగు గ లిచింద్ి. మొత్తం 11 రాష్టాీ లలో, రాషీ్ట ాశాశ్నసభలకు ఎనినకలు జరధగాయ్. అనిన రాష్టాీ ా లలోని మొత్తం 
సాు నయలు 1585. వీటలిో 509 సాు నయలనస ముస్రి ంలకు రధజర్ధవ చేసార్ధ. ఈ 509 సాు నయలలో 442 సాు నయలనస ముస్రి ం లీగు 
గ లుచసకుంద్ి) 

102. ముస్రి ం లీగుక ిలభించిన ఓటుి  ఆధయర్ంగా మొదటి జత్ లోని ర ండు అంశాల  మధా గల  సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ 
జత్లోని ఖలళీని పూరధంచండి.             
1937 ఎనినకలు   :  4.4 శాత్ం       :  :    1946 ఎనినకలు   :    ?                                                 జ. 86 శాతయనిక ిప్ గైా 

103. 1946 ఎనినకలలో సాధయర్ణ నియోజక వరాగ లలో కాంగ ీస్ పారీీకి ముస్రిమేత్ర్ ఓటిలో  ఎంత్ శాత్ం లభించింద్?ి     జ. 91 % 

104. కాాబ్లన ట్ మష్టన్ భార్త్ద్ేశానికి ఎపుుడు వచిుంద్?ి                                                           జ. 1946 మలరధులో 
105. కాాబ్లన ట్ మష్టన్ లోని సభుాలు 1. ఎ.వి. అల గాా ండర్  2.  ప్ థిక్ లలర న్స  3.__________               జ. సర్ సాీ ఫరా్ కిీప్స   
106. కాాబ్లన ట్ మష్టన్ భార్త్ద్ేశానికి ఎందసకు వచిుంద్?ి  

జ. భార్త్ద్ేశ్ సావత్ంతయియనికి అనసవ నై రాజకటయచటంి ర్ూపొ ంద్ించడయనికి  
107. కాాబ్లన ట్ మష్టన్ యొకు పతిిపాదన ఏద్ి? 

జ.   “భారతదశేాని విభజిాంచకుాండయ మూడాంచ ల స్తమాఖ్ాను” కాాబ్లన ట్ మష్టన్ పతిిపాద్ించింద్ి.  
108. ముస్రి ం లీగు  ఏ రోజునస “పుతాక్ష కారాాచరణ ద నాం” గా పకిటంిచింద్ి?                                    జ. 1946 ఆగససీ  16 నస 
109. ముస్రి ం లీగు 1946 ఆగససీ  16 నస “పుతాక్ష కారాాచరణ ద నాం” గా ఎందసకు పకిటించింద్ి?  

జ. “కాాబ్లన ట్ మష్టన్” కూడయ ద్ేశానిన విభజించడయనిక ిఇషీ్టపడలేదస. అందసచతే్, త్మ కోరధక అయ్న పాకిసాత న్ ని 
సాధించసకోవటానికి 1946 ఆగససీ  16 నస “పుతాక్ష కారాాచరణ ద నాం” గా ముస్రి ం లీగు పకిటంిచింద్ి. 

110. 1947 మలరధులో ఏ రాష్టాీ ా లనస ర ండసే్ర భాగాలుగా విభజించటానికి కాంగ ీస్ ఒపుుకొంద్ి?  
జ. పంజాబ్ నస ర ండుభాగాలుగా , బ ంగాల్ నస ర ండు భాగాలుగా విభజించటానికి కాంగ ీస్ ఒపుుకొంద్ి. 

111. భార్త్ ద్శేానికి వ ైసాియ్ గా “లార్్ వావ ల్”  పనిచసే్రన కాలమదే్ి?   జ. 1 అకోీ బర్ధ, 1943 నసండి 21 ఫ్రబవిరధ, 1947 వర్కూ 

112. భార్త్ ద్శేానికి వ ైసాియ్ గా లార్్ మ ాంట్ బాటన్ ఎపుుడు నియమంపబడయా డు?                       జ.  1947 ఫ్రబవిరధ, 21 న  
113. భార్త్ద్ేశానిక ిసావత్ంత్యిం ఇసాత మని ద్యనితోపాటు ద్శేానిన విభజిసాత మని పకిటించిన వ ైసాియ్ ఎవర్ధ? 
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జ.  లార్్ మ ాంట్ బాటన్  (జూన్ 3, 1947 న  పకిటించయడు) 
114. లలరా్ మౌంట్ బాటన్ పణియళిక పకిార్ం పాకిసాత న్ గా ఏర్ుడని రాష్టాీ ా లలో ఈ కిీంద్ది్ి లేదస.  

ముస్రి ంలు అధకి సంఖాలో ఉనన పంజాబు పాింత్ం;   N.W.F.P.;     స్రంద్;     బలూచిసాత న్;    జముమకాశీమర్ 

జవాబు:- జముమకాశీమర్ 

(వివర్ణ:- ముస్రి ంలు అధకి సంఖాలో ఉనన పంజాబు పాింత్ం, N.W.F.P., స్రంద్, బలూచిసాత న్, త్ూర్ధు బ ంగాల్ లతో కలిస్ర 
పాకిసాత న్ ఏర్ుడుత్ుందని లలరా్ మౌంట్ బాటన్ పకిటించయడు) 

115. భార్త్ద్ేశానిక ిచివరధ వ ైసాియ్ ఎవర్ధ?                                                                        జ. లార్్ మ ాంట్ బాటన్   
116. పాకిసాత న్ కి ఎపుుడు సావత్ంత్యిం వచిుంద్?ి                                                                 జ. 1947 ఆగససీ  14 న 

117. భార్త్ద్ేశానిక ిఎపుుడు సావత్ంత్యిం వచిుంద్?ి                                                              జ. 1947 ఆగససీ  15 న 

118. భార్త్ ద్శే్ విభజన వలి ఎంత్ మంద్ి నిరావస్రత్ులయలార్ధ?                       జ. 1.5 కోటి మంద్ి హిందసవులు, ముస్రి ంలు 
119. భార్త్ ద్శే్ విభజనవలి ఎంత్ మంద్ి చంపబడయా ర్ధ?              జ . హిందసవులు, ముస్రి ంలు కలిప్ర 2 నసండి 5 లక్షల మంద్ి 
120. ర ండు ద్ేశాల స్రద్యు ంతయనిన పాటించిన పారీీ ఏద్ి?                                                                     జ. ముస్రి ం లీగు 
121. సావత్ంత్యిం వచిున రోజున గాంధవజీ ఎకుడ ఉనయనర్ధ?                              జ. “నోవఖలీ” (పసిసత త్ం బంగాి ద్శే్ లో ఉంద్ి) 
122. మొదట ిసావత్ంత్యి ద్నిోత్సవం నయడు నిరాహార్ ద్వక్ష చసే్రన నయయకుడవెర్ధ?                                            జ. గాంధవజీ 

123. సావత్ంత్యిం వచిున త్రావత్ గాంధవజీ ఎపుుడు డిలిీ క ిచరే్ధకునయనర్ధ?                                   జ. 1947 స్ ప్ ీంబర్ 9 న 

124. “ఒక పిచిివాడి చతేిలో తరపాకకీత నేను బలి కావలసి వసే్ , నవపవతూ అాందుకు సదిిమవపతయను. నయలో ఎటువాంటి కోపమూ 
ఉాండకూడదు. నయ హృదయాంలో, పెదయల మీద దేవపడే ఉాండయలి.” అని గాంధవజీ ఎపుుడు అనయనర్ధ?         జ. 1948 జనవరధ 28 న 

125. గాంధవజీ హత్ా ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                              జ. 1948 జనవరధ 30 న (డలిిీ లో) 
126. గాంధవజీని  హత్ా చసే్రంద్ెవర్ధ?                                                                                  జ. “నయథూరాాం గాడే్”   
127. “నయథూరాాం గాడే్”  ఎకుడ పటుీ బడయా డు?                                                                          జ. ముంబయ్ లో  
128. “నయథూరాాం గాడే్”  ఏ సంసథ  లో సభుాడుగా ఉండవేాడు?                                                    జ. హిందూ మహాసభ 

129. అఖిల భార్త్ హిందూ మహాసభ రాజకటయ కార్ాకీమలనిన ఎపుుడు  త్ాజించింద్ి?                     జ. 1948 ఫ్రబవిరధ 14 న 

130. అఖిల భార్త్ హిందూ మహాసభ రాజకటయ కార్ాకీమలనిన ఎందసకు  త్ాజించింద్?ి  
జ. “నయథూరాాం గాడే్”  హిందూ మహాసభలో సభుాడుగా ఉండడం వలన, ఆ సంఘంప్  ైవాతిరకేత్ వ లుి వ త్తడం. 

131. బ్లిటిష్ పరధపాలనయ కాలం లో భార్త్ద్శే్ంలో ఎనిన సంసాథ నయలు ఉండేవి?                          జ. ససమలర్ధ 550 సంసాథ నయలు 
132. “రాచరధక కుటుంబాల పాలన” అంత్ం కోసం, “పజిాసావమక హకుుల” సాధన  కోసం సంసాథ నయలలో ఉదామం చసే్రన సంసథలు 

ఏవి?                                                                                                                     జ. “పజిా మండలులు”   
133. సంసాథ నయలు, భార్త్ ద్శే్ంలో విలీనం అయ్యాటటుి  చూస్త బాధాత్నస 1947 జుల ై లో ఎవరధకి అపుగధంచయర్ధ?  

జ. సరాద ర్ వలిభభాయ్ పటేల్ కు అపుగధంచయర్ధ.  
134. 1947 ఆగససీ  15 నయటికి ఏ ఏ సంసాథ నయలు భార్త్ద్శే్ంలో విలీనం కాలేదస?                జ. కాశీమర్ధ, హెదైరాబాదస, జునయగడ్ 

135. సంసాథ నయలు భార్త్ద్శే్ంలో కలవడయనిక ిసంత్కాలు చసే్రన పతయినిన ఏమంటార్ధ?  
జ. విలీన ఒపుంద పత్ంి (Instrument of Accession) 

136. కాశీమర్ధ, హెదైరాబాదస, జునయగడ్ లు భార్త్ద్శే్ంలో ఎపుడు విలీనమయలాయ్? 

జ. సావత్ంత్యిం వచిున ర ండు సంవత్సరాలలోపు 
(వివర్ణ:- కాశీమర్ 26 అకోీ బర్ధ, 1947న;   జునయగడ్ 9 నవంబర్, 1947 న;    హెదైరాబాద్ 18 స్ ప్ ీంబర్ధ, 1948 న 
భార్త్ద్ేశ్ంలో విలీనం అయలాయ్) 

137. సంసాథ నయల రాచరధక కుటుంబాలకు వాకితగత్ ఖర్ధులకు భార్త్ పభిుత్వం ఇచిున  ప్ నషనస నస ఏమంటార్ధ? 

జ. రాచరధక భర్ణం  
138. భార్త్ ద్శే్ంలో భాష్టా పతిిపద్ికన రాష్టాీ ా ల పునరధవభజన ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                           జ. 1956 నవంబర్ధ 1 న 

139. భార్త్ పభిుత్వం రాచరధక భర్ణం నస, రాచరధక కుటుంబాల బ్లర్ధదసలనస ఎపుుడు ర్దసద చేస్రంద్?ి                   జ. 1971 లో 
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140. మొదట ిజత్ లోని పద్యల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
ముస్రి ం లీగు   :  1906   :  :  భార్త్జాతీయ కాంగ ీస్  :   ?                                                                               జ. 1885 

   17. సవత్ంత్ ిభార్త్ రాజాాంగ నిరామణం 

1. నేపాల్ లో పూరధతసాథ య్ రాజాాంగం ఎపుటి నసండి అమలు లోకి వచిుంద్ి?                           జ. 2015 స్ ప్ ీంబర్ 29 నసండి. 
2. “బహుళ పారీీ వావసద ” గురధంచి ఏ ద్శే్ రాజాాంగ పవిేశిక లో ఉంద్ి?                         జ. నేపాల్ మధాంత్ర్ రాజాాంగ పవిేశిక. 
3. నేపాల్ మధాంత్ర్ రాజాాంగం ఏ సంవత్సర్ంలో  అమలులో కి వచిుంద్ి?                                                జ. 2007 లో  
4. సరధకాని జత్నస గురధతంచి రాయండి. 

భార్త్ ద్శే్ రాజాాంగం  – 1950;          నేపాల్ రాజాాంగం  – 2007;         జపాన్ రాజాాంగం  – 1946  
జవాబు: సరధకాని జత్ : నేపాల్ రాజాాంగం  – 2007. ఎందసకంటే నేపాల్ మధాంత్ర్ రాజాాంగం 2007లో అమలు లోకి 
వచిుంద్ి. కాని నేపాల్ రాజాాంగం 2015 లో అమలు లోక ివచిుంద్ి. 

5. లింగం అనన పదం ఏ ద్ేశ్ రాజాాంగ పవిశేిక ప్తర్ుంద్?ి                                                                         జ. నపేాల్  
6. శాంతి కాముకత్నస ఏ ద్శే్ రాజాాంగ పవిేశిక కనపరధచింద్ి?                                                                   జ.  జపాన్ 

7. గత్ పాలకుల దృష్టాీ య ఈ కిీంద్ి ద్ేశాల రాజాాంగాలలో  ఏద్ ిభిననమ నైద్ి?  
భార్త్ ద్శే్ం,      నేపాల్,     జపాన్.  
జవాబు:- భార్త్ద్శే్ం. (నేపాల్, జపాన్ లనస రాజులు పరధపాలించయర్ధ. భార్త్ ద్శేానిన బ్లటిిష్ వార్ధ పరధపాలించయర్ధ.) 

8. జపాన్ ద్ేశ్ పారి్మ ంటు ప్తర్ధ ఏమట?ి                                                                        జ.  డెటై్ లేద్య నషే్టనల్ డెైట్  
9. “పభిుత్వం అననద్ ిపజిల పవిత్ ినమమకం, ద్వనికి అధకిార్ం పజిల నసండి సంకీమససత ంద్ి. ద్వని అధకిారాలనస పజిా పతిినిధసల 

ద్యవరా అమలుచేసాత ర్ధ. ద్వని ఫలలలనస పజిలు అనసభవిసాత ర్ధ.” ఈ వాకాాలు ఏ ద్శే్ రాజాాంగం లో ఉనయనయ్?          జ. జపాన్ 

10. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏ ద్శే్ంలో రాజాాంగబదు  రాజరధకం కొనసాగుతోంద్ి?  
భార్త్ద్ేశ్ం,       నేపాల్,        జపాన్.                                                                                      జ. జపాన్ లో  

11. 1959 లో నేపాల్ రాజు ఎవర్ధ? జ. మహేంద ి

12. నేపాల్ రాజు మహేంద ిజారీ చసే్రన రాజాాంగం పకిార్ం నేపాల్ లో మొదట ిఎనినకలు ఎపుుడు జరధగాయ్?            జ. 1959 లో  
13. నేపాల్ లో 1991 లో జరధగధన ఎనినకలలో ఏ పారీీ పభిుతయవనిన ఏరాుటు చసే్రంద్?ి                          జ.  నేపాల్ కాంగ ీస్ పారీీ. 
14. నేపాల్ లో రాచరధకానిన ర్దసద  చయేలలని ఏ పారీీ ఆంద్ోళన చేస్రంద్ి?                                      జ. నేపాల్ కమూానిసీ్ పారీీ. 
15. నేపాల్ లో రాచరధకం ఎపుుడు ర్దసద  అయ్ంద్?ి                                                                              జ. 2007 లో 
16. భార్త్ రాజాాంగ సభకు ఎపుుడు ఎనినకలు జరధగాయ్?                                                                    జ. 1946 లో  
17. బ్లిటిష్ ఇండయిల నసండి సభుాలనస భార్త్ రాజాాంగ సభకు ఎవర్ధ ఎనసనకునయనర్ధ?    జ.  ఆయల రాష్టాీ ా ల శాసన సభ సభుాలు  
18. కేబ్లన ట్ మష్టన్ ఎపుుడు ఏరాుటయ్ంద్ి?                                                                                    జ. 1946 లో 
19. భార్త్ రాజాాంగ సభ ఏ పణియళిక పకిార్ం ఏర్ుడింద్?ి                                                       జ. కేబ్లన ట్ మష్టన్ పణియళిక 

20. భార్త్ రాజాాంగ సభ లో ష్ డుాలా్ కులలలకు చెంద్ని వార్ధ ఎందర్ధ ఉనయనర్ధ?                                          జ. 26 మంద్ ి

21. భార్త్ రాజాాంగ సభ లో మహళిలు ఎంత్మంద్ి  ఉనయనర్ధ?                                                               జ. 9 మంద్ి. 
22. భార్త్ రాజాాంగ సభ లో భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ యొకు స్టిీ శాత్ం ఎంత్?                                                  జ. 69% 

23. భార్త్ రాజాాంగ సభ లో ఎకుువ సాథ నయలు కలిగధన పారీీ ఏద్?ి                                              జ. భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ 

24. ద్ేశ్ విభజన కు ముందస భార్త్ రాజాాంగ సభ లో సభుాల సంఖా ఎంత్?                                            జ. 389 మంద్ి. 
25. ద్ేశ్ విభజన త్రావత్ భార్త్ రాజాాంగ సభ లో సభుాల సంఖా ఎంత్?                                                 జ. 299 మంద్ి. 
26. ద్ేశ్ విభజన త్రావత్ పాకిసాత న్ రాజాాంగ సభ లో సభుాల సంఖా ఎంత్?                                                జ. 86 మంద్ి. 
27. పసిసత త్ం భార్త్ద్శే్ం లో ఓటుహకుు పొ ందడయనిక ికనీస వయసస ఎంత్?                                        జ. 18 సంవత్సరాలు. 
28. భార్త్ రాజాాంగ సభ సభుాలకు సంబంద్ించి మొదటి జత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస 

పూరధంచండి.   
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సంసాథ నయలు  :  సంపది్పిులు :  : బ్లటిిష్ ఇండయిల :    ?                                                           జ. పరోక్ష ఎనినకలు 
29. జవహర్ లలల్ న హరా  రాజాాంగసభలో  చసే్రన ముఖామ ైన పకిటన పకిార్ం భార్త్ద్ేశ్ జనయబా ఎంత్?                 జ. 40 కోటుి  

30. ముసాయ్ద్య సంఘం లేద్య ద్యిఫరీంగు కమట ీలేద్య రాజాాంగ ర్చనయ సంఘం  అధాక్షుడు ఎవర్ధ?       జ. డయ. బ్ల.ఆర్. అంబేదుర్ 

31. భార్త్ రాజాాంగ సభ రాజాాంగానిన ఎపుుడు ఆమోద్ించింద్?ి                                      జ. 1949 నవంబర్ధ 26 వ తేద్వన 

32. భార్త్ రాజాాంగం ఎపుటి నసండి అమలు లోక ివచిుంద్ి?                                        జ. 1950 జనవరధ 26 వ తేద్వనసండ ి 
33. డయ. బ్ల. ఆర్. అంబేదుర్ రాజాాంగ సభ లో చసే్రన ఉపనయాసం ద్ేంటలి  నమోదస అయ్ాంద్?ి  

జ. భార్త్ ద్శే్ రాజాాంగ సభ పొ ి స్ీడింగ్స  
34. ద్ేశానిక ిసావత్ంత్యిం వచిున ఎనిన రోజులకు ముసాయ్ద్య సంఘలనిన ఏరాుటు చేసార్ధ?                            జ. 14 రోజులకు 
35. ముసాయ్ద్య సంఘలనిన ఎపుుడు ఏరాుటు చేసార్ధ?                                                   జ. తదే్ి. 1947, ఆగససీ  29 న  
36. భార్త్ రాజాాంగ సభ మొదటి సమలవేశ్ం ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                 జ. 1946 డసి్ ంబర్ 9 న 

37. భార్త్ రాజాాంగ సభ ఏర్ుర్చిన సంఘలలలో (కమటీలలో) అతి ముఖామ నైద్ ిఏద్ి?                      జ. ముసాయ్ద్య సంఘం 

38. ముసాయ్ద్య రాజాాంగానిన రాజాాంగ సభ కి ఎపుుడు అందజేశార్ధ?                                                      జ. 1948 లో  
39. ముసాయ్ద్య రాజాాంగం మీద చర్ులు రాజాాంగ సభ లో ఎపుట ినసండి మొదలు అయలాయ్?     జ. 1948 నవంబర్ధ 4 నసండ ి

40. “అధాక్ష, ముసాయ్ద్య సంఘం త్యలర్ధ చసే్రన ముసాయ్ద్య రాజాాంగానిన మీ ముందస ఉంచి ద్వనిని పరధగణనలోక ి
తీససకోవలస్రంద్గిా పతిిపాద్ిససత నయననస”. ఈ మలటలనస అంబదేుర్ గార్ధ ఎపుుడు అనయనర్ధ? 

జవాబు:- 1948 నవంబర్ధ 4 గుర్ధవార్ం నయడు. 
41. ఏ భార్త్ పభిుత్వ చటీం లోని కొనిన అంశాలనస ముసాయ్ద్య రాజాాంగం లో పొ ందసపరధచయర్ధ?   జ. భార్త్ పభిుత్వ చటీం 1935 

42. ముసాయ్ద్య రాజాాంగం లో ఎనిన అధకిర్ణయలు ఉనయనయ్?                                                      జ. 315 అధకిర్ణయలు 
43. ముసాయ్ద్య రాజాాంగం లో ఎనిన ష్ డూాళళళ ఉనయనయ్?                                                              జ. 8 ష్ డూాళళళ  
44. పజిల పరధశీలన కోసం ముసాయ్ద్య రాజాాంగానిన ఎనిన న లలపాటు అందసబాటులో ఉంచయర్ధ?                        జ. 8 న లలు 
45. ముసాయ్ద్య రాజాాంగం సూచించిన భార్త్ పభిుత్వ ర్ూపం ఏమట?ి                                     జ.  పారి్మ ంటర ీపభిుత్వం 

46. అమ రధకా లోని పభిుత్వ ర్ూపం ఏమట?ి                                                                    జ.  అధాక్ష త్ర్హా పభిుత్వం 

47. భార్త్ సమలఖా అధపితి ఎవర్ధ?                                                         జ.  అధాక్షుడు లేద్య రాషీ్టపాతి లేద్య ప్ సి్రడెంట్  
48. అమ రధకా లో కార్ానిరావహక వరాగ నికి అధపితి ఎవర్ధ?                                                                   జ.  అధాక్షుడు 
49. భార్త్ సమలఖా అధాక్షుడు ఎవరధ సలహాలనస పాటించయలి?                                             జ. మంతిిమండలి సలహాలనస 
50. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

భార్త్ రాషీ్టపాతి : మంత్ుిలు  :  :  అమ రధకా అధాక్షుడు :    ?                                                            జ. స్ కీటరలీు 
51. వారధకి గల అధకిారాలనస బటిీ  ఈ కిీంద్ి వాటిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 

 భార్త్ అధాక్షుడు,               అమ రధకా అధాక్షుడు,                   బ్లిటన్ రాజు   
జవాబు:- అమ రధకా అధాక్షుడు. (భార్త్ అధాక్షుడికి, బ్లిటన్ రాజుక ినయమమలత్పిు అధికారాలు ఉంటాయ్) 

52. ముసాయ్ద్య రాజాాంగం యొకు రాజాాంగ ర్ూపం ఏమట?ి                                             జ. సమలఖా విధయన రాజాాంగం  
53. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

సమలఖా విధయనం : దవందవ రాజా త్ంత్ంి     :  :  ఏకటకృత్ విధయనం   :    ?                                     జ. ఏక రాజా త్ంత్ంి 

54. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
భార్త్ రాజాాంగం  : కేంద ిపభిుత్వం    : :  అమ రధకా రాజాాంగం    :    ?                                       జ. ఫ్ డర్ల్ పభిుత్వం 

55. ఈ కిీంద్ి వాటిలో భార్త్ రాజాాంగానిక ిసంబంధించి ఏద్ి సరధయ్ ైనద్ి కాదస?                                
దవందవ రాజాత్ంత్ంి;             దవందవ నయాయ వవాసథ ;             ఏక పౌర్సత్వం                     జ. దవందవ నయాయ వవాసథ  

56. భార్త్ ద్శే్ నయాయ వావసథ ఈ కిీంద్ి వాటలిో ఏ ద్ేశ్ నయాయ వవసథ కు దగగర్గా ఉంటుంద్ి?                 
అమ రధకా;               ఆస్తీ లాియల;                     క నడయ                                                                     జ. క నడయ 

57. ద్ేశ్ంత్టా పరధపాలన పర్ంగా కటలకమ ైన పదవులలో ఏ ఉద్ో ాగులనస నియమసాత ర్ధ?            
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జ. అఖిల భార్త్ స్రవిల్ సరీవసస ఉద్ో ాగులనస 
58. I.A.S. నస విసతరధంపుము.                                                                            జ. Indian Administrative Service  

59. I.P.S. నస విసతరధంపుము.                                                                                        జ. Indian Police Service 

60. I.C.S. నస విసతరధంపుము.                                                                                          జ. Indian Civil Service 

61. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి సరధయ్ నైద్ి కాదస. 
ఉభయ జాబ్లతయ లోని అంశాలప్ ై రాష్టాీ ా లు, కేందంి చటాీ లు చయేవచసు. 
ఉభయ జాబ్లతయ లోని అంశాలప్ ై కేందంి, రాష్టాీ లు చటాీ లు చసే్తత  రాష్టాీ ా లు చేస్రన చటీం మలత్మిే చలెుి త్ుంద్ి. 
ఉభయ జాబ్లతయ లోని అంశాలు సమలఖా వావసథ నస కాపాడడయనికి ఉద్ేదశించినవి. 
జవాబు: ఉభయ జాబ్లతయ లోని అంశాలప్ ై కేందంి, రాష్టాీ లు చటాీ లు చసే్తత  రాష్టాీ ా లు చేస్రన చటీం మలత్మి ేచలెుి త్ుంద్ి. 

62. ముసాయ్ద్య రాజాాంగం 1935 భార్త్ పభిుత్వ చటాీ నికి నకలు మలత్మిే అని ఎవర్ధ విమరధశంచయర్ధ?  
జవాబు:- శీీ మౌలలనయ హసతి్ మోహానీ 

63. “మన భార్త్ గణత్ంత్ంి సవయం పతిిపతిత  గల చినన చినన గణత్ంత్ ిసమలఖా గా ఉండవలస్రంద్ి”. అని ఎవర్ధ చెపాుర్ధ?  
జవాబు:- శీీ ద్యమోదర్ సవర్ూప్ స్తథ్. 

64. ఏ రాజాాంగ సవర్ణ ద్యవరా గాీ మలలకు కొంత్వర్కు సవయం పతిిపతిత  కలిుంచయర్ధ?                        జ. 73 వ సవర్ణ ద్యవరా 
65. భార్త్ రాజాాంగ సభకు సంబంధించి ఈ కిీంద్ి వానిలో వరే్ధగా ఉనన వాకితని గురధతంచండి. 

మౌలలనయ హసతి్ మొహానీ;        డి. యస్. స్తథ్;        డయ. రాజేంద ిపసిాద్;          శీీ  పొ ి మథ ర్ంజన్ టాకూర్ 

జవాబు: డయ. రాజేంద ిపసిాద్. (రాజేంద ిపసిాద్ రాజాాంగ సభకి అధాక్షుడు. మగధలిన ముగుగ ర్ూ ఆ సభలో సభుాలు) 

66. “అంటరానిత్నం నరే్ం” అనదే్ి ఏ పాిధమక హకుు లో భాగం?                                                   జ.  సమలనత్వ హకుు 

67. “అంటరానిత్నం నరే్ం” అని ఏ ఆరధీకల్ లో ఉంద్?ి                                                                   జ. 17 వ ఆరధీకల్ లో 
68. “అంటరానిత్నం అనేద్ ికుల వావసథ  అన ేవాాధ ియొకు లక్షణం మలత్మిే” అని ఎవర్ధ అనయనర్ధ?  జ. శీీ పొ ి మథ ర్ంజన్ టాకూర్ 

69. “అంటరానిత్నం” అనన పద్యనికి వివర్ణ ఇవావలి” అని ఎవర్ధ అడిగార్ధ?                                        జ. శీీ ఎస్. స్ర. బ నరీా 
70. మత్ం, కులం, లేద్య చటీబదద జీవనోపాధి ఆధయర్ంగా వివక్షత్ చూప్త ఏ చర్ాన నైయ అంటరానిత్నం అంటార్ధ. అని అంటరానిత్నం క ి

నిర్వచనం చపె్రునద్వెర్ధ?                                                                                       జ. రోహిణ ీకుమలర్ చౌదరధ 
71. రోహిణ ీకుమలర్ చౌదరధ గార్ధ అంటరానిత్నం కి ఇచిున నిర్వచనయనిన ఎవర్ధ వాతిరకేించయర్ధ?                  జ. శీీ క . ఎం. మునిష  
72. “అంటరానిత్నం” అనే పద్యనిక ికేంద ిశాశ్న సభ నిర్వచిససత ందని ఆశిససత నయననస” అని ఎవర్ధ అనయనర్ధ?   జ. శీీ ధవరేంద ినయథ్ దత్త  
73. “అంటరానిత్నం” గురధంచి రాజాాంగ సభ లో ఎపుుడు చర్ు జరధగధంద్ి?                   జ. 1947, ఏప్రిల్, 29 మంగళవార్ం నయడు 
74. “అంటరానిత్నం” అనే పద్యనిక ిరాజాాంగ సభ ఇచిున నిర్వచనమమేట?ి                   జ. ఎటువంట ినిర్వచనమూ ఇవవలేదస. 
75. “గత్ రాజకటయ, సామలజిక నిరామణయనిన తిర్సురధంచి ముందసకు కదసలుత్ూ త్నకు తయనస కొత్త  వసాత ా లనస 

ర్ూపొ ంద్ించసకుంటునన ద్ేశానికి రాజాాంగ సభ పాితినిధాం వహిససత ంద్ి” ఈ మలటలు ఎవర్ధ అనయనర్ధ? 

జవాబు:- జవహర్ లలల్ న హరా  

76. “పభిుత్వ విధయనయలకు ఆద్ేశిక సూతయిలు” (Directive Principles of State Policy) ఏ ఆరధీకల్స లో ఉనయనయ్?  
జవాబు:- ఆరధీకల్ 36 నసండ ి51 వర్కూ 

77. “పభిుత్వ విధయనయలకు ఆద్ేశిక సూతయిలు” రాజాాంగం లోని ఏ భాగం (PART) లో ఉనయనయ్?  
జవాబు:- రాజాాంగం లోని నయలుగవ భాగం లో ఉనయనయ్. 

78. రాజాాంగ సభ ఆమోద్ించినపుటి రాజాాంగం లో ఎనిన నిబంధనలు (ఆరధీకల్స, అధకిర్ణయలు) ఉనయనయ్?                  జ. 395 

79. రాజాాంగ సభ ఆమోద్ించినపుటి రాజాాంగం లో ఎనిన ష్ డూాల్స (అనసబంధయలు) ఉనయనయ్?                 జ. 8 అనసబంధయలు 
80. రాజాాంగం కి 2013 నయటిక ిఎనిన సవర్ణలు జరధగాయ్?                                                              జ. 99 సవర్ణలు  
81. రాజాాంగానిన సవరధంచే అధకిార్ం ఎవరధకి ఉంద్?ి                                                                         జ. పారి్మ ంట్ క ి

82. పారి్మ ంట్ చసే్రన సవర్ణలనస ఎవర్ధ ఆమోద్ించయలి?                                 జ. ద్ేశ్ అధాక్షుడు (రాషీ్టపాతి లేద్య ప్ సి్రడెంట్) 
83. రాజాాంగ పవిేశిక లో లౌకిక, సామావాద అనే పద్యలనస ఎననవ రాజాాంగ సవర్ణ ద్యవరా చరేాుర్ధ?              జ. 42వ సవర్ణ 
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84. 42 వ రాజాాంగ సవర్ణనస ఏ సంవత్సర్ం లో చేసార్ధ?                                                                     జ. 1976 లో 
85. రాజాాంగంలోని మౌళిక అంశాలనస లేద్య మౌలిక సూతయిలనస మలర్ుటానికి వీలు లేదని ససప్ీిం కోర్ధీ  ఏ కసేస లో తీర్ధు చపె్రుంద్ి?  

జవాబు: కశే్వానంద భార్తి కసేస 
86. ఇపుటికి రాజాాంగానిక ిఎనిన సవర్ణలు చేసార్ధ?                                                                                 జ. 103  
87. జమూమ&కాశీమర్ రాష్టాీ ా నిన రాజాాంగం లోని ఏ ఆరధీకల్ పకిార్ం విడగ్టాీ ర్ధ?                                    జ. ఆరధీకల్ 3 పకిార్ం. 
88. కిీంద్ి రాజాంగాలనస సర నై కాలకీమంలో అమర్ుండి. 

భార్త్ద్ేశ్ రాజాాంగం;               నేపాల్ రాజాాంగం;                 జపాన్ రాజాాంగం. 
సరధయ్ ైన కీమం:- జపాన్ రాజాాంగం (1946);    భార్త్ రాజాాంగం (1950)`;    నేపాల్ రాజాాంగం (2015) 

89. పసిసత త్ భార్త్ రాషీ్టపాతి ఎవర్ధ?                                                                                 జ.  శీీ రామ్ నయథ్ కోవింద్ 

90. ఈ కిీంద్ివాటలిో సామజిక నిరామణయనికి (సామజిక ఇంజనీరధంగ్) సంబంధించని అంశ్మదే్?ి  
ష్ డూాలా్ కులలలు, తెగలకు రధజరేవష్టనసి ;    అంటరానిత్నయనిన నిష్తధించడం;   
సార్వతికి వయోజన ఓటు హకుు;           అలు సంఖలాక వరాగ ల హకుుల పరధర్క్షణ        జ. సార్వతికి వయోజన ఓటు హకుు 

91. ఏ ర్కమ ైన రాజాాంగం కింద కేంద ిపభిుతయవనికి ఎకుువ అధికారాలు ఉంటాయ్?                             జ.  ఏకటకృత్ రాజాాంగం  
92. కేంద,ి రాషీ్ట ాపభిుతయవలకు ఖచిుత్మ ైన అధికారాలనస ఏ ర్కమ ైన రాజాాంగం ఇససత ంద్ి?             జ. సమలఖా విధయన రాజాాంగం 

18. స్తవతాంతు భారతదేశాం (మొదటి ముపెైు స్తాంవత్రాలు-1947-1977) 
1. రాజాాంగం ఎపుట ినసంచి అమలు లోకి వచిుంద్?ి             జ. 1950, జనవరధ 26 న 

2. “రాజకటయలలోి  ఒక వాకిత – ఒక ఓటు, ఒక ఓటు – ఒకే విలువ అనన సూతయినిన గురధంచబో త్ునయనం. అయ్తే సామలజిక, ఆరధుక 
జీవిత్ంలో మనకునన సామజిక, ఆరధుక వావసథ  వలి ______________ అనన సూతయిినిన తిర్సురధసూత న ేఉంటాం”  డయ. 
అంబదేుర్ గారధ ఉపనయాసం లోని కొంత్ భాగం ఇద్ి. ద్వనిలోని ఖలళీని పూరధంచండి.                        జ. ఒక వాకిత – ఒక విలువ 

3. స్రవటారాి ండ్ లో మహళిలకు ఓటు హకుు నస ఎపుుడు కలిుంచయర్ధ?                                                       జ. 1971 లో 
4. బ్లిటన్ లో మహళిలకు ఓటు హకుు నస ఎపుుడు కలిుంచయర్ధ?                                                            జ. 1918 లో 
5. భార్త్ ద్శే్ ఎనినకల సంఘలనిన (Election Commission of India) ఎపుుడు ఏరాుటుచేసార్ధ?             జ. 1950 జనవరధ 25 

6. భార్త్ద్ేశ్ంలో మొటీమొదట ిఎనినకలకు సంబంధించి ఈ కిీంద్ ివాటలిో ఏద్ ిసరధయ్ ైనద్ి కాదస. 
రాజకటయ పారీీలు, సవత్ంత్ ిఅభార్ధు లకు రోజువారీ జీవిత్ం నసంచి కొనిన గుర్ధత లనస కటేాయ్ంచయర్ధ; 
పజిలు తయము ఓటు వసే్రన ప్తపరి్నస వయేడయనికి అభార్ధు లందరధకట కలిప్ర ఒక బాాల ట్ ప్ టలీనస వాడయర్ధ; 
మొటీమొదటి సారధగా ఈ ఎనినకలలో మహిళలు ఓటుహకుు వినియోగధంచసకునయనర్ధ; 
21 సంవత్సరాలు ద్యటని వార్ందరధకట ఓటు హకుు కలిుంచబడింద్ి. 
జవాబు:- సరధ కాని వాకాం :- పజిలు తయము ఓటువేస్రన ప్తపరి్నస వయేడయనిక ిఅభార్ధు లందరధకట కలిప్ర ఒక బాాల ట్ ప్ టలీనస 
వాడయర్ధ. (సరధయ్ ైనద్ి – పతిి అభారధుక ిబయట వ పైు వాళళ గుర్ధత  అంటించిన వేర్ధ వరే్ధ బాాల ట్ ప్ టలీలు కటేాయ్ంచయర్ధ.) 

7. భార్త్ద్ేశ్ంలో మొటీమొదట ిఎనినకలు ఎపుుడు జరధగాయ్?                                                              జ. 1952 లో 
8. భార్త్ద్ేశానిక ిమొదటి పధియనమంతిి ఎవర్ధ?                                                                  జ. జవహర్ లలల్ న హరా  

9. భార్త్ ద్శే్ంలో జరధగధని మొదట ిమూడు సార్వతిిక ఎనినకలకు సంబంధించి ఏద్ి సరధయ్ ైనద్ి కాదస. 
ఈ ఎనినకలు వర్ధసగా 1952, 1957, 1962 లలో జరధగాయ్; 
మొత్తం పో లయ్న ఓటిలో కాంగ ీస్ కు ససమలర్ధ 55% ఓటుి  వచయుయ్; 
మొత్తం స్టీుి  లో కాంగ ీస్ 70% కు ప్ ైగా సాథ నయలు గ లుచసకుంద్ి; 
మొత్తం పో లయ్న ఓటిలో ఏ కాంగ ీస్తత్ర్ పారీీకట 11 శాతయనికి మంచి ఓటుి  రాలేదస. 
జవాబు: సరధకాని వాకాం - మొత్తం పో లయ్న ఓటిలో కాంగ ీస్ కు ససమలర్ధ 55% ఓటుి  వచయుయ్; 
(సరధయ్ ైనద్ి - మొత్తం పో లయ్న ఓటిలో కాంగ ీస్ కు ససమలర్ధ 45% ఓటుి  వచయుయ్) 

10. 1952 లో లోక్ సభలోని (మొదట ిలోక్ సభ లోని) సాథ నయలు ఎనిన?                                                            జ. 489  
11. 1952 సార్వతిిక ఎనినకలలో కాంగ ీస్ గ లుచసకొనన సాథ నయల నిన?                                                                జ. 364  
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12. 1952 సార్వతిిక ఎనినకలలో కాంగ ీస్ గ లుచసకొనన సాథ నయల  శాత్ం ఎంత్?                                                     జ. 74% 

13. 1952 సార్వతిిక ఎనినకలలో ర ండవ సాథ నంలో ఉనన పారీీ ఏద్?ి                                            జ. భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ  
14. 1952 సార్వతిిక ఎనినకలలో భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ గ లుచసకొనన సాథ నయల నిన?                                                జ. 16 

15. 1962 లో లోక్ సభలోని (మూడవ లోక్ సభ లోని) సాథ నయలు ఎనిన?                                                           జ. 494 

16. 1962 సార్వతిిక ఎనినకలలో కాంగ ీస్ గ లుచసకొనన సాథ నయల నిన?                                                                 జ. 361  
17. 1962 సార్వతిిక ఎనినకలలో కాంగ ీస్ గ లుచసకొనన సాథ నయల  శాత్ం ఎంత్?                                                     జ. 73% 

18. 1962 సార్వతిిక ఎనినకలలో ర ండవ సాథ నంలో ఉనన పారీీ ఏద్?ి                                            జ. భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ  
19. 1962 సార్వతిిక ఎనినకలలో భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ గ లుచసకొనన సాథ నయల నిన?                                                జ. 29 

20. బ్లిటిష్ ఇండయిల లోని పరధపాలనయ విభాగాలకు సంబంధించి ఈ కిీంద్ ివాటలిో భిననమ ైనద్యనిని గురధతంచండి. 
మద్యిస్,     బాంబే,      కలకతయత ,      స్ ంటలి్ పాివిన సస్ మరధయు బీదర్                   జ. “స్ ంటలి్ పాివిన సస్ మరధయు బీదర్”   
వివర్ణ (“స్ ంటలి్ పాివిన సస్ మరధయు బీదర్” అనేద్ ిఒక రాషీ్టమాు (పాివిన్స). మగధలిన మూడింటినీ “ప్ సి్రడెనీసలు” అంటార్ధ. ఈ 
మూడింటినీ “పాివిన సస్” అని కూడయ అంటార్ధ. కాని “స్ ంటలి్ పాివిన సస్ మరధయు బీదర్” ని “ప్ సి్రడనెీస” అని అనర్ధ.  

21. ఆంద ిమహా సభ ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                                      జ.  1930 లో 
22. బ్లిటిష్ పాలన లో మద్యిస్ ప్ సి్రడెనీస లోని తెలుగు మలటాి డే పజిలనస ఒకు తయట ికిందకు తీససకొచేు పయితయనలు చసే్రన సంసు  

ఏద్ి?                                                                                                                     జ. ఆంద ిమహా సభ 

23. మొదట ిసార్వతిిక ఎనినకలలో తెలుగు మలటాి డే పాింతయలలో కాంగ స్ ఎకుువ సాు నయలు గ లుచసకోలేకపో వటానికి కార్ణం ఈ కిీంద్ ి
వాటిలో ఏద్?ి 

భాష్టా పాితిపద్ికన రాష్టాీ ా లకు అనసగుణంగా కాంగ ీస్ పారీీ తీరామనం చయేకపో వడం; 
తెలుగు మలటాి డే పాింతయలలో కాంగ ీస్ పారీీ త్ర్పున బలమ నై అభార్ధు లు పో టలీో లేకపో వడం; 
తెలుగు వారధకి పతిేాక రాషీ్టంా కావాలన ేకోరధకనస కాంగ ీస్ పభిుత్వం వాతిరేకించటం; 
తెలుగు మలటాి డే పాింతయలలో కాంగ ీస్ పారీీ  త్కుువ సాు నయలలో పో టీ చయేడం. 
జవాబు:- తలెుగు వారధక ిపతిేాక రాషీ్టంా కావాలనే కోరధకనస కాంగ ీస్ పభిుత్వం వాతిరకేించటం 

24. పతిేా క తలెుగు రాషీ్టం కోర్ధత్ూ నిరాహార్ ద్వక్ష చసేూత  చనిపోయ్న వాకిత ఎవర్ధ?                                జ. శీీ పొ టిీ  శీీరాములు 
25. పొ టిీ  శీీరాములు ఎనిన రోజులు నిరాహార్ ద్వక్ష చేసార్ధ?                                                                    జ. 58 రోజులు 
26. పొ టిీ  శీీరాములు ఎపుటనిసండి ఎపుటవిర్కు నిరాహార్ ద్వక్ష చసేార్ధ?   జ. 19 అకోీ బర్, 1952 నసండి 15 డిస్ ంబర్, 1952 వర్కూ  
27. ఆంద ిరాషీ్టంా ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                                 జ. 1953 అకోీ బర్ధ 1 న 

28. ఆంధ ిరాషీ్టంా ఏర్ుడక ముందస ఈ పాింతయలు ఏ రాషీ్టంా లో ఉండేవి?                                              జ. మద్యిసస రాషీ్టంాలో  
29. రాష్టాీ ా ల పునఃవావస్ీథకర్ణ సంఘలనిన (States Reorganisation Committee – S.R.C.) ని ఎపుుడు ఏరాుటు చేసార్ధ?  

జవాబు:- 1953 ఆగససీ  లో  
30. రాష్టాీ ా ల పునఃవావస్ీథకర్ణ సంఘలనిన ద్ేని కోసం ఏరాుటు చసేార్ధ?  

జవాబు:- భాష్టా పాితిపద్కిన రాష్టాీ ా లనస ఏరాుటు చసే్త అంశానిన పరధశీలించేందసకు 
31. రాష్టాీ ా ల పునః వావస్ీథకర్ణ సంఘం లోని సభుాలు – ఫజల్ ఆలి, క .ఎం. ఫణికుర్, _______ (ఖలళీని పూరధంచండి) 

జవాబు:- హృదయనయథ్ కుంజిు 

32. రాష్టాీ ా ల పునః వావస్ీథకర్ణ చటాీ నిన (States Reorganisation Act ) పారి్మ ంటు ఎపుుడు చసే్రంద్?ి                  జ. 1956 లో 
33. రాష్టాీ ా ల పునః వావస్ీథకర్ణ చటీం-1956  పకిార్ం ఆంధపిది్ేశ్ ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                         జ.1956 నవంబర్ధ 1 న. 
34. రాష్టాీ ా ల పునః వావస్ీథకర్ణ చటీం-1956  పకిార్ం ద్ేశ్ంలో ఎనిన రాష్టాీ ా లు, కేంద ిపాలిత్ పాింతయలు ఏర్ుడయా య్? 

జవాబు:- 14 రాష్టాీ ా లు, 6 కేంద ిపాలిత్ పాింతయలు. 
(14 రాష్టాీ ా లు:- ఆంధపిది్శే్, అసాసం, బీహార్, బొ ంబాయ్, కేర్ళ, మధాపది్ేశ్, మద్యిస్, మ ైసూర్, ఒరధసాస, పంజాబ్, రాజసాత న్, 
ఉత్తర్పది్శే్, పశిుమ బ ంగాల్, జముమకాశీమర్; 6 కేంద ి పాలిత్ పాింతయలు :- డలిిీ, హమిలచల్ పది్శే్, మణపిూర్, తిిపుర్, 
అండమలన్ నికోబార్ ద్వవులు, లక్ష ద్వవులు) 
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35. భాష్టా పాితిపద్ిక రాష్టాీ ా లనస దృష్రీలో ప్ టుీ కొని కిీంద్ ివానిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 
సంథయలి;           ఒరావన్;           త్మళం;           గోండ ి

జవాబు:- త్మళం. (వివర్ణ: భాష్టా పాితిపద్కి రాష్టాీ ా లనస ఏరాుటు చేస్తటపుుడు తెలుగు, త్మళం వంటి భాష్టలనస 
పరధగణనలోకి తీససకొనయనర్ధ. గోండి, సంథయలి, లేద్య ఒరావన్ వంట ిగధరధజన భాష్టలనస పరధగణనలోక ితీససకోలేదస.) 

36. రాష్టాీ ా ల పునః వావస్ీథకర్ణ చటీం-1956 నస దృష్రీలో ప్ టుీ కొని కిీంద్ ివానిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 
ఆందపిది్శే్;         అసాసం;          జార్ఖండ్;          ఉత్తర్ పది్ేశ్                                                            జ. జార్ఖండ్  

37. భార్త్ ద్శే్ంలో పసిసత త్ం ఎనిన రాష్టాీ ా లు ఉనయనయ్?                                                                      జ. 28 రాష్టాీ ా లు 
(వివర్ణ:- అకోీ బర్ధ 31, 2019 నసండి 28 రాష్టాీ ా లు అయలాయ్. ఆ రోజునసండి జముమకాశీమర్ రాషీ్టంా ర ండు కేంది పాలిత్ 
పాింతయలుగా మలరాయ్.) 

38. భార్త్ ద్శే్ంలో పసిసత త్ం ఎనిన కేంది ిపాలిత్ పాింతయలు ఉనయనయ్?                                       జ. 9 కేంది ిపాలిత్ పాింతయలు 
(వివర్ణ:- అకోీ బర్ధ 31, 2019 నసండ ి9 కేంది ిపాలిత్ పాింతయలు ఉనయనయ్.  అవి- డిలిీ, ఛండీఘర్, ద్యద్యి నగర్ హవలేీ, డయమన్ 
డయూా,  పాండచిేురధ, అండమలన్ నికోబార్ ద్వవులు, లక్షద్వవులు, జముమకాశీమర్, లడఖ్ ) 

39. పణియళికా సంఘలనిన ఎపుుడు ఏరాుటు చేసార్ధ?                                                                   జ. 1950 మలరధు 15 

40. పసిసత త్ం  పణియళికా సంఘం సాు నంలో ఏ సంసు  ఏర్ుడింద్ి?                                            జ. నీతి ఆయోగ్ (NITI Aayog) 

41. NITI Aayog ని విసతరధంచండి.                                                జ.  National Institute for Transforming India Aayog 

(వివర్ణ:- “నీతి” అనే హింద్వ పద్యనికి అర్ుం విధయనం; “ఆయోగ్” అనే హింద్వ పద్యనికి కమట ీఅని అర్ుం)  
42. NITI Aayog ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                         జ. 2015 జనవరధ 1 వ తేద్వన. 
43. నీతి ఆయోగ్ క ిచెైర్మన్ గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ?                                                                             జ. పధియనమంతిి. 
44. మొదట ిపంచవర్ష పణియళిక ఎపుుడు అమలు అయ్ంద్?ి                                       జ. 1951 – 1956 సంవత్సరాల మధా 
45. మొదట ిపంచవర్ష పణియళిక లో ద్ేనిక ిఅధకి పాిధయనాత్ ఇచయుర్ధ?                                             జ. వావసాయ ర్ంగానిక ి

46. భాకాీ  ఆనకటీ ఏ నద్ి మీద ఉంద్ి?                                                                                     జ. సటలి జ్ నద్ ిమీద 

(వివర్ణ:-  హిమలచల్ పది్ేశ్ లో సటలి జ్ నద్ి మీద భాకాీ  ఆనకటీ నస నిరధమంచయర్ధ. 1948 లో నిరామణం మొదలు ప్ టాీ ర్ధ. 1963 
లో పాిర్ంభించయర్ధ) 

47. ర ండవ పంచవర్ష పణియళిక ఎపుుడు అమలు అయ్ంద్?ి                                        జ. 1956 – 1961 సంవత్సరాల మధా 
48. ర ండవ పంచవర్ష పణియళిక లో ద్ేనిక ిఅధకి పాిధయనాత్ ఇచయుర్ధ?                                              జ. పారధశాీ మక ర్ంగానిక ి

49. పచిునన యుదుం లోని ర ండు కూటములేవి?                                                    జ. ర్ష్టాా కూటమ, అమ రధకా కూటమ 

50. USSR ని విసతరధంచండి..                                                                       జ. Union of Soviet, Socialist Republics 

51. USSR ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                                                    జ. 1924 లో  
52. USSR ఎపుుడు ర్దసద  అయ్ంద్?ి                                                                                               జ. 1991 లో  
53. పచిునన యుదుం ఏ ఏ శిబ్లరాల మధా జరధగధంద్?ి                                                    జ. ర్ష్టాా శిబ్లర్ం, అమ రధకా శిబ్లర్ం 

54. ర్ష్టాా శిబ్లర్ం, అమ రధకా శిబ్లర్ం లలో ఏ వ ైపునయ చరే్కుండయ ర ండింటకిట సమ దూర్ంలో ఉండ ేవిద్శేీ విధయనయనిన ఏమంటార్ధ?  
 జ. అలీన విధయనం  

55. పంచశీల సూతయిలనస ఎవర్ధ ర్ూపొ ంద్ించయర్ధ?                                                                 జ. జవహర్ లలల్ న హరా  

56. పంచశీల సూతయిలు లేద్య పంచశీల ఒపుందం ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                 జ. 1954 ఏప్రలి్ లో  
57. పంచశీల ఒపుందం ఏఏ ద్శేాల మధా జరధగధంద్?ి                                                           జ. ఇండయిల, చెైనయల మధా 
58. పంచశీల ఒపుంద సమయం లో భార్త్ పధియని ఎవర్ధ?                                                      జ. జవహర్ లలల్ న హరా  

59. 1948 లోపాకిసాత న్ తో యుదుం రావడయనికి కార్ణం ఏమటి?                                                      జ. కాశీమర్ విష్టయంలో  
60. చెైనయ తో యుదుం ఏ సంవత్సర్ంలో జరధగధంద్ి?                                                                                జ. 1962 లో 
61. భార్త్ద్ేశానికి, చెనైయ కి యుదుం రావడయనిక ిపధియన కార్ణమమేట?ి                                              జ. సరధహదసద  సమసా 
62. జవహర్ లలల్ న హరా  ఏ సంవత్సర్ంలో చనిపోయలర్ధ?                                             జ. 1964లో (తదే్ి.27.05.1964) 
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63. లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర ఎపుుడు పధియనమంతి ిఅయలార్ధ?                                           జ. 1964లో (తదే్ి.09.06.1964) 
(వివర్ణ:- తేద్ి.27.05.1964 నసండ ితదే్ి.09.06.1964 వర్కూ తయతయులికంగా శీీ గులలా రీ లలల్ నంద్య పధియనమంతి ిగా 
వావహరధంచయర్ధ) 

64. లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర ఏ సంవత్సర్ంలో మర్ణించయర్ధ?                                               జ.1966 లో (తదే్ి.11.01.1966) 
65. హింద్వ వాతిరకే ఉదామం ఏ పారీీ చేపటిీంద్ి?                                                  జ. డి. ఎం. క . (దవిిడ మునేనట ికజగం) 
66. హింద్వ వాతిరకే ఉదామం ఏ రాషీ్టంా లో జరధగధంద్ి?                                                              జ. త్మళనయడు రాషీ్టంా లో  
67. పాకిసాత న్ తో ర ండవ సారధ యుదుం ఎపుుడు వచిుంద్?ి                                                                     జ. 1965 లో 
68. హింద్వ వాతిరకే ఉదామం సమయం లో భార్త్ పధియని ఎవర్ధ?                                                జ. లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర 
69. 1965 లో పాకిసాత న్ తో ర ండవ సారధ యుదుం వచిునపుడు భార్త్ పధియని ఎవర్ధ?                          జ. లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర 
70. లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర గురధంచి ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధకానిద్ ిఏద్ి?  

ఇత్నస పధియనమంతిి గా ఉననపుడు పాకిసాత న్ తో యుదుం వచిుంద్ి; 
ఇత్నస ర ండు సార్ధి  పది్యనమంతిి గా చేసార్ధ; 
ఇత్నస జాతీయ కాంగ ీస్ పారీీక ిచెంద్ిన నయయకుడు; 
ఇత్నస న హరా  మంతిివర్గం లో మంతిి గా పనిచేసార్ధ. 
జవాబు:- సరధకాని వాకాం - ఇత్నస ర ండు సార్ధి  పది్యనమంతిి గా చేసార్ధ. 

71. అధకిార్ భాష్టా చటాీ నిన ఎపుుడు ఆమోద్ించయర్ధ?                                 జ. 1963 లో (10, మే 1963 న చటీం అయ్ంద్ి) 
72. అధకిార్ భాష్టా చటీం ఎపుటి నసండి అమలు లోక ివచిుంద్ి?                                             జ. తేద్ి.26.01.1965 నసండ ి

(వివర్ణ:- రాజాాంగం లో ఆరధీకల్ 343 లో “రాజాాంగం అమలు లోకి వచిున తేద్వకి ముందస ఇంగీిష్టు భాష్టనస 
ద్ేనికోసం ఉపయోగధంచేవారో”, ద్యనికోసం ఇంగీిష్టు నస 15 సంవత్సరాలపాటు వాడుకోవచుని ఉంద్ి. 15 సంవత్సరాలు 
25.01.1965 తో ముగధస్రంద్ి. కాబటిీ  అధికార్ భాష్టా చటీం తదే్ి.26.01.1965 నసండ ిఅమలు లోకి వచిుంద్ి) 

73. నయలుగవ లోక్ సభ ఎనినకలు ఎపుుడు జరధగాయ్?                                                                        జ.  1967 లో 
74. 1967 లో లోక్ సభ ఎనినకలలో కాంగ ీస్ ఎనిన సాు నయలు గ లుచసకుంద్?ి                                             జ. 284 సాథ నయలు 

(వివర్ణ:- మొత్తం సాు నయలు 520. ఇందసలో కాంగ ీస్ గ లుచసకుననవి 284. గ లుచసకునన సాథ నయల శాత్ం 54.6%) 
75. 1967 రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలకు సంబంధించి ఈ కిీంద్విాటిలో భిననమ నైద్ి ఏద్ి? 

బీహార్,    ఉత్తర్పది్శే్,   పశిుమ బ ంగాల్,   ఆందపిది్శే్                                                                   జ. ఆంధపిది్శే్ 

{వివర్ణ:- 1967 రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో 8 రాష్టాీ ా లలో పభిుత్వ ఏరాుటుకు కావలస్రన మ జారధటీ కాంగ ీస్ కు రాలేదస. అవి 
బీహార్, ఉత్తర్పది్శే్, రాజసాత న్, పంజాబ్, పశిుమ బ ంగాల్, ఒడిశా, మద్యిస్, కరే్ళ.) 

76. 1967 ఎనినకలలో త్మళనయడు లో ఏ పారీీకి ఎకుువ స్టీుి  వచయుయ్?                  జ. డ.ియమ్’క . (దవిిడ మునేనట ికజగం) 
(వివిర్ణ:- 1967 ఎనినకలలో త్మళనయడులో దవిిడ మునేనట ికజగం కి మొత్తం 234 స్టిీ లో 137 స్టీుి  వచయుయ్) 

77. 1967 రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో కాంగ ీస్ ర ండు రాష్టాీ ా లలో ఘోర్ంగా ఓడిపో య్ంద్ి. అవి 1. త్మళనయడు. 2.____        జ. కేర్ళ 

(వివర్ణ:- త్మళనయడులో మొత్తం 234 స్టిీ లో 51 స్టీుి , కరే్ళ లో మొత్తం 133 స్ీటి లో 9 స్టీుి  మలత్మిే కాంగ ీస్ 
గ లుచసకొంద్ి) 

78. 1967 రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో త్మళనయడు లో కాంగ ీస్ ఘోర్ంగా ఓడిపో వడయనికి కార్ణమమేట?ి  
జ. హింద్వ వాతిరకే ఉదామం వలి ఓడిపోయ్ంద్ి.  

79. డి.యమ్’క . యొకు నయయకులలో పమిుఖ స్రనిమల హరీో ఎవర్ధ?                         జ.  యం.జి.రామ చందని్ (యంజిఆర్) 
80. SVD ని విసతరధంచండి.                                                      జ. సంయుకత విధయయక దళ్ (Joint Legislative Parties) 
81. 1967 ఎనినకలలో వివిధ రాష్టాీ ా లలో కొనిన మధా సాు య్ కులలలు రాజకటయ అధికార్ం పొ ంద్యయ్. ద్వనిన దృష్రీలో ప్ టుీ కొని ఈ 

కిీంద్ి వానిలో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
హరాానయ  - కొయ్రధ;       మధా పది్ేశ్ – లోథ్;          కరాా టక – ఒకుళిగా;         త్మళనయడు – వ లిల. 
సరధకాని జత్ :-   హరాానయ  - కొయ్రధ  
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 (వివర్ణ:- హరాానయ – జాట్, యలదవ్;   ఉత్తర్ పది్శే్ – జాట్, యలదవ్;     బీహార్ – కురధమ, కొయ్రధ, యలదవ్;      
              ఆంధపిది్శే్ – ర డిా , కమమ; కరానటక - ఒకుళిగా;     త్మళనయడు – వ లిల) 

82. 1969 లో తలెంగాణయ ఉదామలనికి ఏ విశ్వ విద్యాలయ విద్యార్ధు లు నయయకత్వం వహించయర్ధ? జ. ఉసామనియల విశ్వ విద్యాలయం 

83. 1969 లో తలెంగాణయ ఉదామలనికి కార్ణం ఏమట?ి              జ. అభివృద్ిు  ఫలలలు రాషీ్టంా లోని కొనిన వరాగ లకే చెందసత్ుండడం  
84. ఆంధపిది్శే్ రాషీ్టంా నసండ ితలెంగాణయ ఏ చటీం పకిార్ం విడిపోయ్ంద్?ి     జ. ఆందపిది్ేశ్ పునర్వవావస్ీథకర్ణ చటీం 2014 పకిార్ం 

85. తెలంగాణయ రాషీ్టంా ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                             జ. 2 జూన్, 2014 న  
86. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా గల సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

 మద్యిసస : ఆంధపిది్శే్  : :   ఆంధపిది్శే్ :   ?                                                                              జ. తలెంగాణయ 
87. మేఘలలయ రాషీ్టంా ఏ రాషీ్టంా నసండి ఏర్ుడింద్?ి                                                                  జ. అసో ం రాషీ్టంా నసండ ి

88. మేఘలలయ రాషీ్టంా ఏ ఏ పాింతయలతో ఏర్ుడింద్?ి                        జ.  అసో ం లోని ఖలస్ర, జ ైంతియల, గారో గధరధజన పాింతయలతో 
89. మేఘలలయ రాషీ్టంా ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                          జ. 1969 డసి్ ంబర్ లో  

(వివర్ణ: “మేఘలలయ” సవయం పతిిపతిత  రాషీ్టంా గా 29 డసింబర్, 1969 న చసే్రన చటీం ద్యవరా  2, ఏప్రలి్, 1970 న ఏర్ుడింద్ి. 
పూరధతసాథ య్ రాషీ్టంా గా 21, జనవరధ, 1972 న ఏర్ుడింద్ి) 

90. పంజాబ్ రాషీ్టంా ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                జ. 1966 లో (1, నవంబర్, 1966) 
91. హరాానయ రాషీ్టంా ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                               జ. 1966 లో (1, నవంబర్, 1966) 
92. పంజాబ్, హరాానయ ల ఉమమడి రాజధయని ఏద్ి?                                                                               జ. ఛండీఘర్  
93. 1968 – 69 లో పంజాబ్ పజిలు ఎందసకు ఆంద్ోళనలు చేసార్ధ?                          జ. ఛండఘీర్ ని త్మకు ఇచిువయేమని 

94. బొ ంబాయ్ మహారాషీ్ట ావాససలక ేచెంద్యలనన వాదన ఏ పారీీ తీససకొచిుంద్?ి                                                 జ. శివస్తన  
95. బొ ంబాయ్ మహారాషీ్ట ావాససలక ేచెంద్యలనన వాదననస  శివస్తన పారీీ ఎందసకు తీససకొచిుంద్?ి 

జవాబు:- బొ ంబాయ్ నగర్ం లోని ఉద్ో ాగాలనీన దక్ిణయద్ి రాష్టాీ ా ల వాళళళ చజేికిుంచసకుంటునయనర్ని 

96. ఈ కిీంద్ి వానిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

 రాంచి – బీహార్;     అహమమద్యబాద్  - మధాపది్ేశ్;     జలగావ్ – మహారాషీ్ట;ా    అలీఘర్ – ఉత్తర్ పది్శే్  
జవాబు:- సరధకాని జత్ - అహమమద్యబాద్  - మధాపది్శే్ ( సరధయ్ ైనద్ ిఅహమమద్యబాద్  - గుజరాత్ ) 

97. జముమకాశీమర్ సంసాథ నయనికి రాజు ఎవర్ధ?                                                                                    జ. హరధ స్రంగ్ 

98. భార్త్ ద్శేానికి సావత్ంత్ంి వచిున కాలంలో జముమకాశీమర్ లో నడిచిన పజిా ఉదామం ఏమటి?  
జ. అఖిల జముమ & కాశీమర్ కానోర న్స ఉదామం 

99. అఖిల జముమ & కాశీమర్ కానోర న్స ఉదామలనికి నయయకుడవెర్ధ?                                     జ. ష్తక్ మొహమమద్ అబుద లలి  

100. అఖిల జముమ & కాశీమర్ కానోర న్స ఉదామం త్రావత్ ద్ేనిగా పరధణమంచింద్?ి                          జ. నషే్టనల్ కానోర న్స 

101. జముమకాశీమర్ సంసాథ నం మీదక ిపాకిసాత న్ మదదత్ుతో 1947 చివరోి  ద్యడులు చసే్రన వార వర్ధ?                    జ. ర్జాకార్ధి  

102. ఐకారాజాసమతి ముందస జముమకాశీమర్ విష్టయం గురధంచి భార్త్ ద్శే్ం ఎపుుడు ఉంచింద్?ి                     జ. 1948 లో  
103. జముమకాశీమర్ క ిసంబంధించిన “డలిిీ ఒపుంద్యనిన” అంగీకరధంచిన నయయకుడెవర్ధ?             జ. ష్తక్ మొహమమద్ అబుద లలి   
104. డిలిీ ఒపుందంలోని అనకే విష్టయలలు రాజాాంగం లోని ఏ అధికర్ణ లో చోటు చేససకునయనయ్?                        జ. 370 

105. ఆరధీకల్ 370 పకిార్ం జముమకాశీమర్ క ికలిుంచబడని సవయం పతిిపతితని ఎపుుడు ర్దసద  చేసార్ధ?   జ. 5, ఆగససీ , 2019 న  
     (వివర్ణ:- The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order,2019 నస ప్ సి్రడెంట్ జారీ చేసార్ధ.  
      ద్వనిని రాజాసభ 5 ఆగససీ , 2019 న;  లోక్ సభ తేద్ి. 6 ఆగససీ , 2019 న ఆమోద్ించయయ్) 

106.  “జముమకాశీమర్ రాషీ్టంా” ని ర ండు కేంద ిపాలిత్ పాింతయలుగా ఏ చటీం ద్యవరా విభజించయర్ధ? 

     జవాబు:- జముమకాశీమర్ పునర్వయవస్ీథకర్ణ చటీం 2019 పకిార్ం. 
107. “జముమకాశీమర్ రాషీ్టంా” ని ర ండు కేంద ిపాలిత్ పాింతయలుగా విభజించయర్ధ. అందసలో మొదటది్ి  జమూమ మరధయు  

      కాశీమర్. ర ండవద్ి ఏద్ి?                                                                                                       జ. లడఖ్ 

www.bestsocialteacher.com

www.best socialteacher.com



108. “జముమకాశీమర్ రాషీ్టంా” ని ర ండు కేంద ిపాలిత్ పాింతయలుగా విభజించయర్ధ. ఈ విభజన ఎపుట ినసండి అమలులోకి వచిుంద్ి?    
జ. 31 అకోీ బర్ధ, 2019 నసండ.ి 

109. కాశీమర్ సవత్ంత్ంి కావాలంటట ఉదామం ఎపుుడు మొదలయ్ంద్?ి                                               జ. 1990 లలో  
110. 1967 ఎనినకల త్రావత్ ఇంద్రిాగాంధవ ఏ మలర్గం వ పైు మొగుగ  చూప్రంద్?ి                             జ. వామపక్ష పంథయ వ పైు 
111. 1970 లో పాకిసాత న్ లో జరధగధన సార్వతిిక ఎనినకలలో త్ూర్ధు పాకిసాత న్ లో విజయం సాధించిన పారీీ ఏద్?ి  జ. అవామీ లీగ్ 

112. అవామీ లీగ్ నయయకుడెవర్ధ?                                                                          జ. ష్తక్ ముజిబుర్ ర్హమలన్  
113. ముజిబుర్ ర్హమలన్ మదదత్ుద్యర్ధలు త్ూర్ధు పాకిసాత న్ లో చేపటిీన ఉదామం ప్తరేమటి?                  జ.  ముకిత బాహనిి 

114. భార్త్ ద్శే్ం, పాకిసాత న్ ల మధా 1971 లో యుదుం ఎందసకు వచిుంద్?ి                            జ. బంగాి ద్శే్ విముకిత కోసం. 
115. 1971 సార్వతికి ఎనినకలలో కాంగ ీస్ పారీీ నినయదం ఏద్?ి                                                        జ. “గరీబీ హటావయ” 
116. 1971 సార్వతికి ఎనినకలలో కాంగ ీస్ పారీీ ఎనిన సాు నయలు గ లుచసకొంద్?ి              జ. 352 (మొత్తం స్టీుి  518 లో 68%) 
117. పధియనమంతిి ఇంద్ిరాగాంధవ ప్ ైరవేట్ బాాంకులనస ఎపుుడు జాతీయం చసే్రంద్?ి                                       జ. 1969 లో 
118. పధియనమంతిి ఇంద్ిరాగాంధవ రాజ భర్ణయలనస  ఎపుుడు ర్దసద  చేస్రంద్ి?                                               జ. 1971 లో 
119. “జ ప్ర ఉదామం” లో జ ప్ర అంట ేఎవర్ధ?                                                                జ.  జయ పకిాష్ నయరాయణ్ 

120. జ ప్ర ఉదామం ఏ ఏ రాష్టాీ ా లలో ప్ దద  ఎత్ుత న జరధగధంద్ి?                                                   జ. బీహార్, గుజరాత్ లలో 
121. 1971 లో “లోక్ సభకు ఇంద్ిరాగాంధవ ఎనినక” చలిెదంటట ఏ కోర్ధీ  తీర్ధు చపె్రుంద్ి?                    జ. అలహాబాద్ హెకైోర్ధీ  
122. 1971 లో “లోక్ సభకు ఇంద్ిరాగాంధవ ఎనినక” చలిెదంటట అలహాబాద్ హెకైోర్ధీ  ఎపుుడు తీర్ధు చెప్రుంద్?ి 

     జ. 12, జూన్, 1975 న 

123. 1971 లో లోక్ సభ కు ఇంద్రిాగాంధవ ఎనినక చలిెదంటట అలహాబాద్ హె ైకోర్ధీ  ఇచిున  తీర్ధునస ఎవర్ధ  
 నిలుపుదల చేసార్ధ?                                                                                                    జ. ససప్ీిం కోర్ధీ  
     (వివర్ణ:- ససప్ీిం కోర్ధీ  24, జూన్, 1975 న అలహాబాద్ హెై కోర్ధీ  తీర్ధు ప్ ై “స్తీ ” ఇచిుంద్ి) 

124. ద్ేశ్ంలో ఇంద్రిాగాంధవ పభిుత్వ హాయలం లో అత్ావసర్ పరధసుతి ఎంత్ కాలం అమలులో ఉంద్ి?  
     జ. ససమలర్ధ 1 సంవత్సర్ం 9 న లలు (తేద్ి. 25, జూన్, 1975 నసండి తదే్ి. 21, మలరధు, 1977 వర్కు)  

125. రాజాాంగానికి 42 వ సవర్ణ ఎపుుడు చేసార్ధ?                                                                        జ. 1976 లో  
126. 42 వ రాజాాంగ సవర్ణ కు ఉనన మరో ప్తరేమటి?                                   జ. చినన రాజాాంగం (Mini Constitution) 

19. రాజకీయ ధ్ోరణుల ఆవిరాావాం 1977 – 2000 
1. ఆర్వ సార్వతికి ఎనినకల పకిటన  ఎపుుడు వ లువడింద్ి?                                                        జ. 1977 జనవరధ లో  
2. ఆర్వ సార్వతికి ఎనినకలు ఎపుుడు జరధగాయ్?                                                                     జ. 1977 మలరధు లో  
3. 1977 జనవరధ 23 న కాంగ ీస్ (ఓ), సవత్ంత్ ిపారీీ, భార్తీయ జనసంఘ్, భార్తీయ లోక్ దళ్, సో ష్టలిససీ  పారీీలు విలీనమయ్ా ఏ 

పారీీగా ఏర్ుడయా య్?                                                                                 జవాబు:- జనతయ పారీీ గా ఏర్ుడయా య్ 

4. కాంగ ీస్ వాతిరకే, అత్ావసర్ పరధస్రథతి వాతిరకే పారీీలు అనీన ఒక తయటకిిందకు వచిు 1977 ఎనినకలలో పో టీ చయేటం లో 
ముఖాపాత్ ిపో ష్రంచిన నయయకులు - జయపకిాష్ నయరాయణ్ మరధయు __________.                జ.  ఆచయర్ా జ బ్ల కృపలలని 

5. సావత్ంతయియనంత్ర్ం మొటీ మొదట ిసారధగా కాంగ ీస్ ఏ సార్వతికి ఎనినకలలో ఓడిపోయ్ంద్ి?                  జ. 1977 ఎనినకలలో 
6. 1977 లోక్ సభ ఎనినకలలో కాంగ ీస్ కు ఎనిన సాథ నయలు వచయుయ్?                                జ. మొత్తం 542 సాథ నయలలో 154 

7. 1977 లోక్ సభ ఎనినకలలో జనతయ పారీీకి  ఎనిన సాథ నయలు వచయుయ్?                            జ. మొత్తం 542 సాథ నయలలో 295  
8. కొత్తగా ఏర్ుడిన ఆర్వ లోక్ సభ కు స్ుీకర్ గా ఎవర్ధ ఏకగీీవంగా ఎనినకయలార్ధ?                              జ. నీలం సంజీవర డిా  
9. ఆర్వ లోక్ సభ కు స్ుీకర్ గా నీలం సంజీవర డిా  ఎపుుడు ఏకగీీవంగా ఎనినకయలార్ధ?                     జ. 1977 మలరధు 26 న  
10. ఆర్వ లోక్ సభ కు స్ుీకర్ గా నీలం సంజీవర డిా  ఎంత్కాలం పదవిలో ఉనయనర్ధ? 

జ. 1977 మలరధు 26 నసండ ి1977 జుల ై 13 వర్కూ  
11. ఇంత్వర్కూ లోక్ సభ స్ుీకర్ గా అతిత్కుువ కాలం పనిచసే్రంద్ి ఎవర్ధ?                                         జ. నీలం సంజీవర డిా  
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12. భార్త్ ఆర్వ రాషీ్టపాతి ఎవర్ధ?                                                                                         జ. నీలం సంజీవర డిా  
13. భార్త్ ఆర్వ రాషీ్టపాతి గా నీలం సంజీవర డిా  ఎపుుడు పమిలణ స్ీవకార్ం చేసార్ధ?                               జ. 1977 జుల ై 25 న 

14. భార్త్ ఆర్వ రాషీ్టపాతి గా నీలం సంజీవర డిా  పదవీకాలం ఎంత్?                  జ. 1977 జుల ై 25 నసండ ి1982 జుల ై 25 వర్కూ 

15. మొటీమొదటి సారధగా ఏకగీీవంగా ఎనినక నై భార్త్ రాషీ్టపాతి ఎవర్ధ?                                               జ. నీలం సంజీవర డిా  
16. నీలం సంజీవర డిా  గురధంచి ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధయ్ నైద్ ికానిద్ ిఏద్?ి 

ఐదవ భార్త్ రాషీ్టపాతి గా పనిచేసార్ధ.                     మొదటలి  ఈయన కాంగ ీస్ పారీీ నయయకుడు. 
లగక్ సభ స్ుీకర్ గా చేసార్ధ.                               భార్త్ రాషీ్టపాతి గా 5 సంవత్సరాలు పనిచేసార్ధ. 
జవాబు:- సరధకాని వాకాం - ఐదవ భార్త్ రాషీ్టపాతి గా చేసార్ధ. (సరధయ్ నైద్ి – 6 వ రాషీ్టపాతి) 

17. నీలం సంజీవర డిా  రాషీ్టపాతి గా ఉనన కాలంలో ఈ కిీంద్విారధలో ఎవర్ధ పధియనమంతిిగా పనిచయేలేదస? 

మొరారీా ద్శేాయ్;      వి.ప్ర. స్రంగ్;     చర్ణ్ స్రంగ్;      ఇంద్రిాగాంధవ                                                   జ. వి.ప్ర. స్రంగ్  
18. 1977 లో కేందంిలో అధకిార్ంలోకి వచిున జనతయ పభిుత్వం ఎనిన రాష్టాీ ా లలోని కాంగ ీస్ పభిుతయవలనస తొలగధంచింద్ి? 

 జవాబు:- తొమమద్ి రాష్టాీ ా లలో 
19. 1977 లో పశిుమ బ ంగాల్ రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో ఏ పారీీ అధకిార్ం లోకి వచిుంద్?ి                           జ. స్ర.ప్ర.ఐ. (ఎం) 
20. 1977 లో త్మళనయడు  రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో ఏ పారీీ అధికార్ం లోకి వచిుంద్ి?  

జ. డి.ఎం.క . (10 వ త్ర్గతి Text Book పకిార్ం) కాని వాసతవానికి A.I.A.D.M.K. 

21. A.I.A.D.M.K. ని ఎవర్ధ సాు ప్రంచయర్ధ?                                                                          జ. ఎమ్. జి. రామచందని్  
22. A.I.A.D.M.K.  ఎపుుడు సాు ప్రంచబడింద్ి?                                                                     జ.  తదే్ి. 17-10-1972 న   
23. బ్ల ల్ డి ని విసతరధంపుము.                                                                                           జ. భార్తీయ లోక్ దళ్ 

24. భార్తీయ లోక్ దళ్ పధియనంగా ఏ రాషీ్టంాలో ఉండదే్ి?                                                                      జ. ఉత్తర్పది్శే్ 

25. ఇంద్రిాగాంధవ విధయనయలనస వాతిరకేించిన కాంగ ీస్ లోని సాంపది్యయ వర్గం తో ఏర్ుడని పారీీ ఏద్ి?  
జ. కాంగ ీస్ (ఓ) (కాంగ ీస్ (ఆర్గన ైజషే్టన్) 

26. స్రప్రఐ(ఎం) నస విసతరధంపుము.              జ. భార్తీయ కముానిససీ  పారీీ (మలరధు్ససీ ) – Communist Part of India( Marxist) 

27. డి ఎం క  నస విసతరధంపుము.                                                                                    జ. దవిిడ ముననేట ికజగం 

28. దవిిడ మునేనట ికజగం పధియనంగా ఏ రాషీ్టంాలో ఉంద్ి?                                                                   జ. త్మళనయడు 
29. యస్ ఎ డి ని విసతరధంపుము.                                                                                      జ. శిరోమణి అకాలీ దళ్  
30. శిరోమణి అకాలీ దళ్ ఏ రాష్టాీ ా నికి పరధమత్మ ై ఉంద్?ి                                                                           జ.పంజాబ్ 

31. పజిలకు ఇచిున ఏ వాగాద నం వలి 1977 లో జనతయపారీీ అధకిార్ం లోక ివచిుంద్ి?  
జ. పజిాసావమలానిన, స్తవచఛ నస పునర్ధదదరధసాత మనన వాగాద నం. 

32. 1977 లో ఏర్ుడని జనతయ పభిుత్వం ఎనయనళళళ పరధపాలించింద్ి?                                       జ. ససమలర్ధ 3 సంవత్సరాలు 
33. 1977 లో ఏర్ుడని జనతయ పభిుత్వం ఎపుటి నసంచి ఎంత్వర్కు పరధపాలించింద్?ి 

జ. తేద్ి.24-03-1977 నసండి 14-01-1980 వర్కూ  
34. మొటీమొదటి కాంగ ీస్తత్ర్ పధియనమంతిి ఎవర్ధ?                                                                     జ. మొరారీా ద్శేాయ్ 

35. మొరారీా ద్శేాయ్ ఎపుటి నసంచి ఎంత్వర్కు పధియనమంతి ిగా ఉనయనర్ధ? 

జ. తేద్ి. 24-03-1977 నసండ ితదే్ి. 28-07-1979 వర్కూ  
36. మొరారీా ద్శేాయ్ త్రావత్ పధియనమంతిి ఎవర్ధ?                                                                            జ. చర్ణ్ స్రంగ్  
37. చర్ణ్ స్రంగ్ ఎపుటి నసంచి ఎంత్వర్కు పధియనమంతి ిగా ఉనయనర్ధ? 

జ. తేద్ి. తదే్ి. 28-07-1979 నసండ ితదే్ి. 14-01-1980 వర్కూ  
38. ఏడవ లోక్ సభ కు ఎపుుడు ఎనినకలు జరధగాయ్?                                                                జ. 1980 జనవరధ లో  
39. ఏడవ లోక్ సభ ఎనినకలలో ఏ పారీీ గ లిచింద్ి?                                                                           జ. కాంగ ీస్ పారీీ 
40. ఏడవ లోక్ సభ ఎనినకలలో కాంగ ీస్ పారీీ ఎనిన సాు నయలు గ లుచసకొంద్?ి                       జ. మొత్తం 542 స్టీుి  క ి353 స్టీుి    
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41. 1980 లో ఏర్ుడని కాంగ ీస్ పభిుత్వం ఎనిన రాష్టాీ ా లలోని కాంగ ీస్తత్ర్, జనతయ పభిుతయవలనస 1980లో ర్దసద  చసే్రంద్?ి 

జ. తొమమద్ ిరాష్టాీ ా లలో 
42. 1982 లో పశిుమ బ ంగాల్ రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో ఏ పారీీ అధకిార్ం లోకి వచిుంద్?ి    

జ. స్ర.ప్ర.ఐ. (ఎం) ఆధవర్ాంలోని ల ఫీ్ట ఫంిట్  
43. 1980 లో త్మళనయడు  రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో ఏ పారీీ అధికార్ం లోకి వచిుంద్ి?  

జ. ఎ.ఐ.ఎ.డి.ఎం.క . (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) 

44. ఏద్ెైనయ ఒక రాషీ్టంా లో “రాషీ్టపాతి పాలన” రాజాాంగం లోని ఏ అధికర్ణ కింద విధించవచసు?                  జ. 356 వ అధకిర్ణం 

45. ఏద్ెైనయ ఒక రాషీ్టంా లో “రాషీ్టపాతి పాలన” రాజాాంగం లోని 356 వ అధికర్ణం కింద విధించయలంటే ఎవరధ స్రఫార్సస అవసర్ం?   
జ. ఆ రాషీ్ట ాగవర్నర్ధ స్రఫార్సస  

46. ఏద్ెైనయ ఒక రాషీ్టంా లో “రాషీ్టపాతి పాలన” విధించమని గవర్నర్ధ స్రఫార్సస చేస్రన త్ర్ధవాత్, రాషీ్టపాతి ఆ రాషీ్టంాలో  “రాషీ్టపాతి 
పాలన” విధించయలంటే ఎవరధ సలహా తీససకోవాలి?                                                              జ. పధియనమంతిి సలహా  

47. కేంద ిపభిుత్వం 356 వ అధికర్ణయనిన పయిోగధంచడయనికి ఖచిుత్మ ైన నియమలలనస ఏ తీర్ధులో ప్తర్ునయనర్ధ? 

జ. ససప్ీిం కోర్ధీ  1994 లో ఇచిున తీర్ధు లో   

48. తెలుగుద్శే్ం పారీీని ఎవర్ధ సాు ప్రంచయర్ధ?                                                                             జ. N.T. రామలరావు  
49. తెలుగుద్శే్ం పారీీని N.T. రామలరావు ఎపుుడు సాు ప్రంచయర్ధ?                                      జ. 1982 లో (29, మలరధు, 1982) 
50. ఆంద ిపది్ేశ్ రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో మొటీమొదటి సారధగా తలెుగు ద్శే్ం పారీీ ఎపుుడు పో టీ చేస్రంద్ి? 

జవాబు:- 1983  జనవరధ లో జరధగధన రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో 
51. 1983 లో జరధగధన ఆంద ిపది్ేశ్ రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో ఏ పారీీ ఘన విజయం సాధించింద్?ి                జ. తలెుగు ద్శే్ం పారీీ  
52. 1983 లో ఎనినకలు జరధగధన త్రావత్ ఆంద ిపది్శే్ రాష్టాీ ా నిక ిఎవర్ధ ముఖామంతి ిఅయలార్ధ?                  జ. N.T. రామలరావు 
53. N.T. రామలరావు మొదటిసారధ ముఖామంతిగిా ఎపుట ినసంచి ఎంత్వర్కూ పనిచేసార్ధ? 

జ. 9, జనవరధ 1983 నసండి 16 ఆగససీ , 1984 వర్కూ 

54. N.T. రామలరావు పభిుతయవనిన గవర్నర్ధ బర్తర్ఫ్ చసే్రపుడు N.T. రామలరావు ఎకుడ ఉనయనర్ధ?                     జ. అమ రధకాలో 
55. N.T. రామలరావు పభిుతయవనిన గవర్నర్ధ ఎపుుడు బర్తర్ఫ్ చసేాడు?                                              జ. 1984 ఆగససీ  లో  
56. N.T. రామలరావు పభిుతయవనిన బర్తర్ఫ్ చసే్రన ఆంధపిది్ేశ్ గవర్నర్ధ ఎవర్ధ?                                   జ. టాకూర్ రామ్ లలల్ 

57. N.T. రామలరావు పభిుతయవనిన బర్తర్ఫ్ చసే్రన త్ర్ధవాత్ ఆంధపిది్శే్ ముఖామంతి ిగా ఎవరధని గవర్నర్ నియమంచయడు?  
జ. నయద్ెండి భాసుర్రావు 

58. N.T. రామలరావు ఆంధపిది్శే్ ముఖామంతిగిా ర ండవసారధ ఎపుుడు నియమత్ులయలార్ధ?             జ. 16 స్ ప్ ీంబర్, 1984 న 

59. AASU ని విసతరధంచండి.                                               జ. అఖిల అసో ం విద్యారధు సంఘం (All Assam Students Union) 

60. ఈ కిీంద్ి వానిలో ఏద్ి AASU యొకు పధియన కోరధక కాదస? 

ఉపాధిలో సాు నిక పజిలకు అధకి పాిధయనాత్ ఇవవటం;                బయటవిాళళ నస రాషీ్టంా  నసండి తొలగధంచడం; 
జమూమ కాశీమర్ త్ర్హా పతిేాక పతిిపతిత  కలిుంచడం;                  వనర్ధలనస సాు నిక పజిల పయిోజనం కోసం వినియోగధంచడం. 
జవాబు:- జమూమ కాశీమర్ త్ర్హా పతిేాక పతిిపతిత  కలిుంచడం 

61. “సాథ నిక పజిలు త్మ సాంసుృతిక మూలలలు కోలోుతయమనీ, అంతకేాకుండయ బయటివాళళళ ఎకుువ ైపో య్ జనయభాలో త్మ సంఖా 
త్గుగ త్ుందనీ అసాసమీయులు భయపడసాగార్ధ”. ద్వంటలి  బయటవిాళళళ అంట ేఎవర్ధ? 

జ. బంగాి ద్శే్ నసండ ివలస వచిున పజిలు. 
62. కేంద ిపభిుత్వం, AASU మధా ఒపుందం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                   జ. 1985 లో (15 ఆగససీ , 1985 న) 
63. ఏ పది్యనమంతి ిచ్ర్వ వలి కేంద ిపభిుత్వం, AASU మధా ఒపుందం కుద్ిరధంద్ి?                                    జ. రాజీవ్ గాంధవ 
64. అసోం లో 1983 లో ఏర్ుడని కాంగ ీస్ పభిుత్వం 1985 లో ఎందసకు ద్ిగధపో య్ంద్ి? 

జ. కేంద ిపభిుత్వం, AASU మధా కుద్రిధన ఒపుందం లో భాగంగా తిరధగధ ఎనినకలు నిర్వహించడం కోసం 

65. AGP ని విసతరధంచండి.                                                                   జ. అసో ం గణ పరధష్టత్ – Assam Gana Parishad 
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66. AASU కి అనసబంధంగా ఏర్ుడని పారీీ ఏద్ి?                                                                       జ. అసో ం గణ పరధష్టత్ 

67. 1985 లో అసో ం లో జరధగధన ఎనినకలలో ఏ పారీీ అధకిార్ం లోకి వచిుంద్ి?                                     జ. అసో ం గణ పరధష్టత్ 

68. 1970 లలో అసో ం లో వచిున సామలజిక ఉదామలనిక ిఎవర్ధ నయయకత్వం వహించయర్ధ?  
జ. అఖిల అసో ం విద్యారధు సంఘం (ఎ ఎ ఎస్ యు) 

69. పంజాబ్ రాషీ్టంా ఎపుుడు ఏర్ుడింద్?ి                                                                           జ. 1, నవంబర్ధ, 1966 న  
70. భాష్టాపాితిపద్ికన రాష్టాీ ా ల పునరధవభజన జరధగధనపుడు అంటే 1956 నవంబర్ధ 1 న పంజాబ్ రాషీ్టంాలో ఏ ఏ పాింతయలు ఉండవేి? 

జ. పసిసత త్ హరాానయ, పసిసత త్ హిమలచల్  పది్ేశ్ లోని కొనిన పది్శేాలు ఉండవేి.  
71. పంజాబ్, హరాానయ రాష్టాీ ా ల ఉమమడ ిరాజధయని ఏద్?ి                                                                         జ. ఛండీఘర్ 

72. భాకాీ నంగల్ ఆనకటీ ఎకుడ ఉంద్ి?                                                   జ. సటలి జ్ నద్ి మీద హిమలచల్ పది్ేశ్ లో ఉంద్ి. 
73. 1978 లో కేందంిలో ఏ పారీీ పభిుత్వం ఉంద్ి?                                                                  జ. జనతయ పారీీ పభిుత్వం 

74. 1977 పంజాబ్ రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో అధికార్ం లో క ివచిున శిరోమణ ిఅకాలీదళ్ పభిుతయవనిన కేందంి లోని కాంగ స్ 
పభిుత్వం ఎపుుడు ర్దసద  చసే్రంద్ి?                                                                                            జ. 1980 లో  

75. 1980 పంజాబ్ రాషీ్ట ాఅస్ ంబిీ ఎనినకలలో ఏ పారీీ అధకిార్ం లోకి వచిుంద్ి.?                                          జ. కాంగ ీస్ పారీీ 
76. తీవవిాద స్రకుుల బృంద్యనిక ినయయకుడు ఎవర్ధ?                                                                      జ. భింద్ేని్ వాలల  
77. తీవవిాద స్రకుుల బృంద్యనిక ినయయకుడెనై భింద్ేని్ వాలల కోరధక ఏమట?ి            జ. స్రకుులకు పతిేాక ద్ేశ్ం ఖలిసాత న్ కావాలని  
78. స్రకుుల పవిత్ ిసులమదే్ి?                                                   జ. గోల ా న్ టలంపుల్ (పంజాబ్ లోని అమృత్ సర్ లో ఉంద్ి) 
79. గోల ా న్ టలంపుల్ యొకు అసలు ప్తరేమటి?                                                                      జ. హర్ మంద్రి్ సాహిబ్ 

80. గోల ా న్ టలంపుల్ ని ఆకీమంచసకొనన స్రకుు తీవవిాదసలనస ఖలళీ చయే్ంచటానికి చసే్రన ఆపరషే్టన్ ప్తరేమట?ి 

జ. ఆపరేష్టన్ బూి  సాీ ర్  
81. ఆపరేష్టన్ బూి  సాీ ర్  ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                    జ.1984 జూన్ 1 – 8 మధా  
82. పధియనమంతిి ఇంద్ిరాగాంధవ ఎపుుడు హత్ాకు గురధ అయలార్ధ?                                              జ. 1984 అకోీ బర్ధ 31 న  
83. పధియనమంతిి ఇంద్ిరాగాంధవ హత్ా త్రావత్ ఎవర్ధ పధియనమంతిి అయలార్ధ?                 జ. రాజీవ్ గాంధవ 1984 అకోీ బర్ధ 31 న  
84. ఎనిమదవ లోక్ సభకు ఎపుుడు ఎనినకలు జరధగాయ్?                                                        జ. 1984 డసింబర్ధ లో  
85. ఎనిమదవ లోక్ సభ ఎనినకలలో ఏపారీీ గ లిచింద్ి?                                                   జ. భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్  పారీీ 
86. ఎనిమదవ లోక్ సభ ఎనినకలలో భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్  పారీీ కి ఎనిన సాు నయలు వచయుయ్?  

జవాబు:- మొత్తం 543 సాు నయలలో భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్  పారీీ కి 415 సాు నయలు వచయుయ్  
87. రాజీవ్ గాంధవ 1984 ఎనినకలలో గ లిచిన త్రావత్ పధియనమంతిగిా ఎపుుడు పమిలణ స్ీవకార్ం చేసార్ధ? జ. 1984 డసి్ ంబర్ 31 న  
88. పధియనమంతిి రాజీవ్ గాంధవ,  శిరోమణి అకాలీ దళ్ (ఎస్ ఎ డి) అధాక్షుడెైన సంత్ లలంగోవాల్ తో ఎపుుడు ఒపుందం 

కుదసర్ధుకునయనడు?                                                                                   జ. 1985 లో (24, జుల ై 1985 న) 
89. 1985 స్ ప్ ీంబర్ధ లో పంజాబ్ శాశ్నసభకు జరధగధన ఎనినకలలో ఏ పారీీ గ లిచింద్?ి                           జ. శిరోమణి అకాలీ దళ్ 

90. శిరోమణి అకాలీ దళ్ (ఎస్ ఎ డ)ి అధాక్షుడెైన సంత్ లలంగోవాల్ ని తీవవిాదసలు ఎపుుడు హత్ాచేసార్ధ?జ.20, ఆగససీ , 1985 న  
91. స్రకుు వేరాుటువాదసలు పంజాబ్ నస ఖలిసాత న్ అనే  సవత్ంత్ ిద్ేశ్ంగా ఎపుుడు, ఎకుడ పకిటించయర్ధ? 

జ. 1986 ఏప్రలి్ లో అకల్ త్ఖ్తత  వదద   
92. అకల్ త్ఖ్తత  అంట ేఏమటి?                                      జ. అకల్ త్ఖ్తత  అంటే పంజాబీలో “కాలలతీత్ుడి స్రంహాసనం” అని అర్థం 
93. అకల్ త్ఖ్తత  ఎకుడ ఉంద్?ి                        జ. అకల్ త్ఖ్తత  అన ేభవనం పంజాబ్ లోని గోల ా న్ టలంపుల్ సముద్యయం లో ఉంద్ి. 
94. మజో నషే్టనల్ ఫంిట్ కి, కేంద ిపభిుత్వం కి మధా ఎపుుడు ఒపుందం కుద్ిరధంద్ి?                             జ. 1986 జూన్ 30 న  
95. 1986 లో మజో నేష్టనల్ ఫంిట్ తో ఒపుందం కుదసర్ధుకోవడయనికి కృష్ర చేస్రన అపుటి పధియనమంతిి ఎవర్ధ?     జ. రాజీవ్ గాంధవ 
96. ఇండయిల, శీీలంకతో శాంతి ఒపుందం ఎపుుడు కుదసర్ధుకుంద్ి?                                                జ. 1987 జుల ై 29 న 

97. శీీలంక లో శాంతిని న లకొలుడయనికి భార్త్ పభిుత్వం పంప్రన స్ ైనాం ప్తరమేట?ి  
జ. భార్త్ శాంతి పరధర్క్షక దళం (Indian Peace Keeping Force) 
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98. రాజీవ్ గాంధవ ఎపుుడు హత్ాకు గుర్యలార్ధ?                                                                          జ. 21, మ ే1991 
99. శీీలంక నసంచి “భార్త్ శాంతి పరధర్క్షక దళానిన” భార్త్ద్శే్ం  ఎపుుడు వ నకిు తీస్తససకుంద్?ి                          జ. 1989 లో 
100. ప్తదలకోసం ఖర్ధు ప్ డుత్ునన పతిి ర్ూపాయ్లో ఎంత్ మొత్తం వారధక ిచరే్టం లేదని రాజీవ్ గాంధవ అనయనర్ధ? 

జ. 15 ప్ సైలు కూడయ వారధక ిచరే్టం లేదని రాజీవ్ గాంధవ అనయనర్ధ.  
(వివర్ణ:- అంటే ససమలర్ధ 15 ప్ సైలు ప్తదలకు చేర్ధత్ుంద్ి. మగతయ 85 ప్ సైలు ప్తదలకు చరే్టం లేదస అని అర్ుం) 

101. అభివృద్ిద  ఫలలలు ప్తదలకు చేరాలంటే పంచయయ్తీ సంసులనస కిీయలశీలకం చయేలలని ఏ పధియనమంతిి భావించయర్ధ? 

జ. రాజీవ్ గాంధవ 
102. రాజీవ్ గాంధవ పభిుత్వం మొదటి బడెాట్ నస ఎపుుడు పవిశే్ ప్ టిీంద్?ి                                                 జ. 1985 లో 
103. రాజీవ్ గాంధవ పభిుత్వం 1985లో పవిశే్ప్ టిీన మొదటబిడెాట్ లో ఎటువంటి  ఆరధుకవిధయనంక ిపాిధయనాత్ ఇచయుర్ధ? 

జ. సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనం  
104. భార్త్ ద్శే్ంలో టలలికం విపివానికి కార్కుడెనై పధియనమంతి ిఎవర్ధ?                                              జ. రాజీవ్ గాంధవ 
105. 1984 లో జరధగధన స్రకుు వాతిరకే అలిరి్ విష్టయంలో ఏ పది్యనమంతిి క్షమలపణలు చెపాుర్ధ?             జ. మనోమహన్ స్రంగ్ 

106. 1984 లో జరధగధన స్రకుు వాతిరకే అలిరి్ విష్టయంలో మనోమహన్ స్రంగ్ ఎపుుడు క్షమలపణలు చెపాుర్ధ? 

జ. రాజాసభ లో 2005 ఆగససీ  11 న 

107. ష్టా బానో కేసస లో, ఆమ  మలజీభర్త ఆమ కు భర్ణం చెలిించయలని ససప్ీింకోర్ధీ  ఎపుుడు తీర్ధు ఇచిుంద్?ి          జ. 1985 లో 
108. 1986 లో పారి్మ ంట్ చసే్రన కొత్త  చటీం పకిార్ం విడయకులు పొ ంద్ిన మహళిలకు ఎనయనళళళ పాటు భర్ణం ఇస్తత  సరధపో త్ుంద్ి? 

జ. మూడు న లలపాటు 
109. ష్టా బానో కేసస లో ససప్ీిం కోర్ధీ  ఇచిున తీర్ధు అమలు కాకుండయ ఉండేందసకు కేంద ిపభిుత్వం 1986 లో కొత్త  చటీం 

చేస్రనపుడు ఎవర్ధ పది్యనంతిిగా ఉనయనర్ధ?                                                                              జ. రాజీవ్ గాంధవ. 
110. బాబీి మస్దీస ఎకుడ ఉంద్?ి                      జ. అయోధా లో (ఉత్తర్పది్ేశ్ లోని ఫ్ జైాబాద్ అన ేజిలలి లో అయోధా ఉంద్)ి 
111. బాబీి మస్దీస నస కర్స్తవకులు ఎపుుడు కూలిువశేార్ధ?                                                    జ. 6 డసి్ ంబర్ 1992 

112. బో ఫో ర్స కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదసర్ునన పధియనమంతి ిఎవర్ధ?                                           జ. రాజీవ్ గాంధవ. 
113. బో ఫో ర్స శ్త్ఘునలనస ఏ ద్శే్ం నసంచి కొనయనర్ధ?                                                                        జ. స్ీవడన్ 

114. 1989 లో “లోక్ సభకు” జరధగధన ఎనినకలలో కాంగ ీస్తత్ర్ పారీీలు పధియనంగా పచియర్ం చేస్రన అంశ్మమేట?ి 

జ. పరధపాలన, రాజకటయ ర్ంగాలలో అవినీతి   
115. తొమమదవ లోక్ సభకు ఎపుుడు ఎనినకలు జరధగాయ్?                                                               జ. 1989 లో 
116. తొమమదవ లోక్ సభ లో అతిప్ దద  పారీీ ఏద్ి?                                                            జ. భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ 

117. తొమమదవ లోక్ సభ లో అతిప్ దద  పారీీ గా భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ అవత్రధంచినపుటికట ఎందసకు పభిుతయవనిన ఏరాుటు 
చేయలేకపో య్ంద్ి?                                                             జ. లోక్ సభ లో మ జారధట ీస్టీుి  గ లుచసకోలేదస కాబటిీ  

118. భార్త్ రాజకటయ చరధత్ ిలో ఏర్ుడని మొటీమొదటి సంకటరా్ పభిుత్వం ఏద్?ి                         జ. నషే్టనల్ ఫంిట్ పభిుత్వం 

119. మొటీమొదటి సంకటరా్ పభిుత్వంలో పధియనమంతిి ఎవర్ధ?                              జ. వి. ప్ర. స్రంగ్ (విశ్వనయథ్ పతియప్ స్రంగ్) 
120. మొటీమొదటి సంకటరా్ పభిుత్వం ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                 జ. 1989 లో 
121. మొటీమొదటి సంకటరా్ పభిుత్వం లో ఏ పారీీ అతి ప్ దద  పారీీ?                                                          జ. జనతయదళ్ 

122. N D A ని విసతరధంచండి.                                                                          జ. నేష్టనల్ డెమోకాీ టకి్ అలయన్స 

123.  U P A ని విసతరధంచండి.                                                                          జ. యున టైలడ్ పో ి గ ీస్రవ్ అలయన్స  
124. నేష్టనల్ డెమోకాీ టకి్ అలయన్స కి నేత్ృత్వం వహసిసత నన పారీీ ఏద్?ి                                  జ. భార్తీయ జనతయ పారీీ 
125. యున టైలడ్ పోి గ ీస్రవ్ అలయన్స కి నతే్ృత్వం వహిససత నన పారీీ ఏద్ి?                                  జ. భార్త్ జాతీయ కాంగ ీస్ 

126. పారీీ విధయనయలనస బటిీ  ఈ కిీంద్ివాటిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి. 
భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ (స్రప్రఐ);           భార్త్ కమూానిసీ్ పారీీ మలరధు్ససీ  (స్రప్రఎం);     
భార్తీయ జనతయ పారీీ;                        రధవలుాష్టనరీ సో ష్టలిససీ  పారీీ 
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జ.   భార్తీయ జనతయ పారీీ  (బ్లజ ప్ర త్పు మగధలిన పారీీలు వామపక్ష పారీీలు)  
127. 1977 లో పశిుమ బ ంగాల్ రాషీ్ట ాశాశ్నసభ ఎనినకలలో గ లిచి, వామపక్ష పభిుతయవనిన ఏరాుటు చసే్రన ముఖామంతి ి

ఎవర్ధ?                                                                                                                         జ. జోాతి బసస 
128. ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

 పంజాబ్  - లలంగోవాల్ 

పశిుమ బ ంగాల్  -   జోాతి బసస 
మహారాషీ్ట ా  - మహేంద ిస్రంగ్ తికాయత్ 

ఆంద ిపది్ేశ్  - N T రామలరావు 
జవాబు:- సరధకాని జత్ - మహారాషీ్ట ా - మహేంద ిస్రంగ్ తికాయత్ (సరధయ్ నైద్ి మహారాషీ్ట ా -  శ్ర్ద్ జోష్ర) 

129. కౌలుద్యరి్నస బ ంగాలీ లో ఏమంటార్ధ?                                                                                  జ. బరాగ ద్యర్ధి  

130. “ఆపరేష్టన్ బరాగ ” నస పశిుమ బ ంగాల్ పభిుత్వం ఎపుుడు చపేటిీంద్ి?                                        జ. జూన్, 1978 లో 
131. “ఆపరేష్టన్ బరాగ ” నస పశిుమ బ ంగాల్ పభిుత్వం ఎవరధ హకుులనస కాపాడటం కోసం చసే్రంద్ి?      జ. కౌలుద్యరి్ హకుులనస 
132. ఆపరేష్టన్ బరాగ కు సంబంధించి ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధయ్ నైద్ి కానిద్ ిఏద్?ి 

ద్వనిని పశిుమ బ ంగాల్ పభిుత్వం పవిశే్ప్ టిీంద్ి;        కౌలుద్యర్ధకు పండని పంటలో సగం లేద్య 2/3 వ వంత్ు వాటా దకిుంద్ి; 
వావసాయ ఉత్ుతిత  30% ద్యకా ప్ రధగధంద్ి;               ద్వనిని ఎవర్ూ విమరధశంచలేదస. 
జవాబు:- సరధకానిద్ ి“ద్వనిని ఎవర్ూ విమరధశంచలేదస” 
(వివర్ణ:- పశిుమ బ ంగాల్ లో అధిక శాత్ం కౌలుద్యర్ధి  (70% ద్యకా) ఇంకా నమోదస కాలేదని, ఈ పాక్ిక అమలు వలి గాీ మీణ 
పాింతయలోి  కొత్త  ధనిక వర్గం ఏర్ుడిందని విమర్శకులు భావిసాత ర్ధ.) 

133. పసిసత త్ం పశిుమ బ ంగాల్  ముఖామంతి ిఎవర్ధ?                                                                జ. మమతయ బ నరీా 
134. పసిసత త్ం పశిుమ బ ంగాల్  లో అధకిార్ంలో ఉనన పారీీ ఏద్ి?                                     జ. త్ృణమూల్ కాంగ ీస్ (TMC) 

135. ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

నేష్టనల్ ఫంిట్ పభిుత్వం   - 1989 -1990 

యున టైలడ్ ఫంిట్ పభిుత్వం    - 1991 – 1996 

నేష్టనల్ డెమోకాీ టకి్ అలయన్స పభిుత్వం  - 1998 – 2004 

యున టైలడ్ పోి గ ీస్రవ్  అలయన్స పభిుత్వం  - 2004 – 2014 

జవాబు:- సరధకాని జత్:- యున ైటలడ్ ఫంిట్ పభిుత్వం -  1991 – 1996 

(సరధయ్ ైనద్ి:- యున టైలడ్ ఫంిట్ పభిుత్వం -  1996 – 1998 

136.  పభిుత్వ ఉద్ోాగాలలోనూ, విద్యా సదసపాయలలోి నూ ఇత్ర్ వ నసకబడిన త్ర్గత్ులకు (ఒబ్లస్రలకు) రధజరేవష్టనసి  ఉండయలని 
స్రఫార్సస చసే్రన కమీష్టన్ ఏద్?ి                                                                                       జ. మండల్ కమీష్టన్ 

137. మండల్ కమీష్టన్ స్రఫార్ససనస అమలు చసే్రన పభిుత్వం ఏద్?ి                                      జ. నేష్టనల్ ఫంిట్ పభిుత్వం 

138. మండల్ కమీష్టన్ ఒబ్లస్రలకు పభిుత్వ ఉద్ో ాగాలలో  ఎంత్ శాత్ం  రధజరేవష్టనసి  కలిుంచయలని స్రఫార్సస చసే్రంద్ి?      జ. 27% 

139. మండల్ కమీష్టన్ స్రఫార్ససలనస అమలు చసే్రన పధియనమంతిి ఎవర్ధ?                                             జ. వి ప్ర స్రంగ్ 

140. 73వ,  74 వ రాజాాంగ సవర్ణలనస ఎపుుడు చేసార్ధ?                                                              జ. 1992 లో 
141. 73వ,  74 వ  రాజాాంగ సవర్ణల సమయంలో పధియనమంతి ిఎవర్ధ?                                  జ. ప్ర వి నర్స్రంహారావు 
142. పంచయయతీ రాజ్ సంసథలకు రాజాాంగ గురధతంపు ఏ రాజాాంగ సవర్ణ ద్యవరా లభించింద్ి?  జ. 73 వ రాజాాంగ సవర్ణ ద్యవరా 
143. మునిసపాలిటలీకు రాజాాంగ గురధతంపు ఏ రాజాాంగ సవర్ణ ద్యవరా లభించింద్ి?             జ. 74 వ రాజాాంగ సవర్ణ ద్యవరా 
144. 73 వ రాజాాంగ సవర్ణ ఎపుటి నసండ ిఅమలు లోక ివచిుంద్ి?                                     జ. 24 ఏప్రలి్ 1993 నసండ ి

145. 74 వ రాజాాంగ సవర్ణ ఎపుటి నసండ ిఅమలు లోక ివచిుంద్ి?                                         జ. 1 జూన్ 1993 నసండ ి

146. ఈ కిీంద్ివాటలిో 73వ,  74 వ  రాజాాంగ సవర్ణలకు సంబంధించి ఏద్ి సరధయ్ నైద్ి కాదస? 

స్ీత రలకు 1/3 వ వంత్ు సాు నయలు కటేాయ్ంచయర్ధ;                                           SC లకు కొనిన సాు నయలనస రధజర్వ చేసార్ధ; 
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ద్ేశ్ వాాపత ంగా సాథ నిక సవపరధపాలనయ సంసథలకు ఒక ేవిధమ ైన అధకిారాలు ఇచయుర్ధ;   ST లకు కొనిన సాు నయలనస రధజర్వ చసేార్ధ; 
జవాబు:- సరధకానిద్ ి;- ద్ేశ్ వాాపత ంగా సాథ నిక సవపరధపాలనయ సంసథలకు ఒకే విధమ నై అధకిారాలు ఇచయుర్ధ; 
(వివర్ణ:- రాషీ్ట ాపభిుతయవల అభిపాియలలనస గౌర్విసూత  సాథ నిక సవపరధపాలనయ పభిుతయవలకు ఉండే విధసలు, అధకిారాలనస రాషీ్ట ా
పభిుత్వ నిరా్యలనిక ివదలిప్ టాీ ర్ధ. అందసవలన ద్ేశ్ వాాపత ంగా పని చేస్త సాథ నిక సవపరధపాలనయ పభిుతయవల అధికారాలలో 
తేడయలుంటాయ్) 

147. BSP ని విసతరధంచండి.                                                                                      జ. బహుజన్ సమలజ్ పారీీ 
148. 1984 లోక్ సభ ఎనినకలలో బ్లజ ప్ర క ిఎనిన స్ీటుి  వచయుయ్?                                                                 జ. 2  
149. 1990 లలో సో మనయథ్ నసండి అయోధా వర్కూ ర్థయలత్ ిచసే్రన బ్లజ ప్ర నయయకుడెవర్ధ?                  జ. ఎల్ క  అద్యవనీ 

150. ర్థయలత్ ిచసేసత నన ఎల్ క  అద్యవనీని ఏ రాసత రంలో  అర ససీ  చేసార్ధ?                                                  జ. బీహార్ లో  
151. వి ప్ర స్రంగ్ పభిుతయవనిక ిబ్ల జ  ప్ర ఎందసకు మదదత్ు ఉపసంహరధంచసకొంద్ి?              జ. ఎల్ క  అద్యవనీ ని అర ససీ  చేసార్ని 

152. LTTE ని విసతరధంచండి.                             జ. లిబరషే్టన్ టలగైర్స ఆఫ్ త్మళ్ ఈలం (Liberation Tigers of Tamil Elam) 

153. 1991 లోక్ సభ ఎనినకలలో బ్లజ ప్ర క ిఎనిన స్ీటుి  వచయుయ్?                                                              జ. 120  
154. IMF నస విసతరధంచండి.                                             జ. అంత్రాా తీయ దవిా నిధ ి(International Monetary Fund) 

155. సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనంలో ఈ కిీంద్ ివాటలిో ఏద్ి సరధయ్ నైద్ ికాదస? 

పభిుత్వ ఖర్ధునస తీవంిగా త్గధగంచసకోవడం;                        ద్ిగుమత్ుల మీద పనసనలనస త్గధగంచడం; 
విద్శేీ ప్ టుీ బడులప్ ై పరధమత్ులనస ప్ ంచడం;                      ప్ ైరవటే్ ప్ టుీ బడులనస పో ి త్సహించడం 

జవాబు:- విద్ేశీ ప్ టుీ బడులప్ ై పరధమత్ులనస ప్ ంచడం (వివర్ణ:- విద్ేశీ ప్ టుీ బడులప్ ై పరధమత్ులనస త్గధగంచడం) 
156. మన ద్శే్ంలో సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనయలు ఎపుటి నసండి అమలులో కి వచయుయ్?                            జ. 1991 నసండి. 
157. మన ద్శే్ంలో సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనయలనస అమలులో క ితచెిున పధియనమంతిి ఎవర్ధ?              జ. ప్ర వి నర్స్రంహారావు 
158. ఈ కిీంద్ివాటలిో సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనయల ఫలిత్ం కానిద్దే్ి? 

విద్శేీ కంప్ నీలు అనకేం సాు ప్రంచబడయా య్;                                 పభిుత్వం సబ్లసడలీలో కోత్ విధించింద్ి; 
విద్శేీ సర్ధకులు చౌకగా లభించయయ్;                                      ఉత్ుతిత , వాాపార్ ర్ంగాలలో పో టీ త్గధగంద్ి. 
జవాబు:- ఉత్ుతిత , వాాపార్ ర్ంగాలలో పో టీ త్గధగంద్ి.            (వివిర్ణ:- ఉత్ుతిత , వాాపార్ ర్ంగాలలో పో ట ీప్ రధగధంద్ి.) 

159. ఈ కిీంద్ివారధని వార్ధ పధియనమంతిిగా పనిచసే్రన కాలలనిన బటిీ  కాలకీమంలో అమర్ుండి. 
హెచ్. డి. ద్వే గౌడ;     ప్ర వి నర్స్రంహారావు;     వి ప్ర స్రంగ్;       రాజీవ్ గాంధవ 
జవాబు:- రాజీవ్ గాంధవ;        వి ప్ర స్రంగ్;      ప్ర వి నర్స్రంహారావు;     హెచ్. డి. ద్వే గౌడ 

160. ఈ కిీంద్ి పధియనమంత్ుిలలో బ్లజ ప్ర పధియనమంతిి ఎవర్ధ? 

హెచ్. డి. ద్వే గౌడ;       ఎ.బ్ల. వాజ్ ప్తయ్;     ప్ర వి నర్స్రంహారావు;     వి ప్ర స్రంగ్;                           జ. ఎ.బ్ల. వాజ్ ప్తయ్ 

161. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి ప్ర వి నర్స్రంహారావు విష్టయంలో త్పుుగా ఉననద్ి? 

73, 74 రాజాాంగ సవర్ణలు చేసార్ధ;                          అద్యవనీ అర ససీ  సమయంలో ఇత్నస పధియనమంతిి; 
అంత్రాా తీయ దవిా నిధ ినసంచి అపుులు తచెయుర్ధ;           సర్ళీకృత్ ఆరధుక విధయనయలనస అమలులో ప్ టాీ ర్ధ. 
జవాబు:- అద్యవనీ అర ససీ  సమయంలో ఇత్నస పధియనమంతిి  
(సరధయన దై్ి - అద్యవనీ అర ససీ  సమయంలో వి ప్ర స్రంగ్ పధియనమంతిి) 

162. అంత్రాా తీయ దవిా నిధ ిభార్త్ద్ేశానిక ి అపుు ఇసూత  కొనిన తీవమి నై ష్టర్త్ులనస విధించింద్ి. ఈ ష్టర్త్ులనస ఏమంటార్ధ? 

జ. వావసాద గత్ మలర్ధుల కార్ాకీమం అంటార్ధ. 
163. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి సంకటరా్ పభిుత్వం? 

ఇంద్రిాగాంధవ పభిుత్వం;      మొరారీా ద్శేాయ్ పభిుత్వం;        రాజీవ్ గాంధవ పభిుత్వం;        వి.ప్ర. స్రంగ్ పభిుత్వం. 
జవాబు:- వి.ప్ర. స్రంగ్ పభిుత్వం  

20. పుపాంచ యుదయి ల తరువాత పుపాంచాం, భారతదేశాం 

1. ర ండవ పపించ యుదు  పభిావానికి సంబంధించి ఈ కిీంద్ ివాటలిో భిననంగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 
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  యు.యస్. యస్.ఆర్;      యుగోసాి వియల;     అమ రధకా;      పో లలండ్. 
జవాబు”- అమ రధకా ( ర ండవ పపించ యుదుం వలి అమ రధకా కి జరధగధన నషీ్టం త్కుువ. మగధలిన ద్శేాలు బాగా నషీ్టపో యలయ్) 

2. “యుదుం వలన మనం పపించంలో క లలి  శ్కితవంత్మ ైన ద్శే్ంగా అవిరధభవించయం – చరధత్ ిమొత్తంలోనే ఇంత్టి శ్కితమంత్ ద్శే్ం 
మర్కట ిలేదస” ఈ మలటలు ఎవర్ధ అనయనర్ధ?                                                 జ. అమ రధకా అధాక్షుడు “హారీ టమిన్” 

3. ర ండవ పపించ యుదుం వలి అమ రధకా కు జరధగధన నషీ్టం త్కుువ. ఎందసకు?     జ. అమ రధకా భూభాగం మీద యుదుం జర్గలేదస 
4. ఈ కిీంద్ివానిలో ర ండవ పపించ యుద్యు నికి సంబంధించి సరధకాని వాకాము ఏద్?ి 

తీవంిగా నషీ్టపో య్నవి ఐరోపా ద్ేశాలు; 
అమ రధకా పరధశ్మీలు బాగా ద్బెబతినయనయ్; 
వలసపాలక శ్కుత లు త్మ వలస పాలననస ఇక సమరధుంచసకోలేకపో యలయ్; 
వలస వాతిరేక పో రాటాలకు ర్ష్టాా ప్ దద  ద్కిుుగా అవత్రధంచింద్ి. 
జవాబు:- అమ రధకా పరధశ్ీమలు బాగా ద్బెబతినయనయ్. 

5. యుదు వినయశ్నయనిక ిగుర్య్న ద్ేశాలు త్మ ఆరధుకస్రుతిని పునఃనిరధమంచసకుంటునననన కీమంలో పపించం చూస్రన కొత్త  
పకిిీయలలో గురధతంచదగధనద్ి ఏద్ి? 

సామలా జావాదం;       నియంత్ృత్వం;       ఐకారాజాసమతి సాు పన;       వలస పాలన                   జ.. ఐకారాజాసమతి సాు పన 

6. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
నయనయజాతిసమతి : 58  :  :  ఐకారాజాసమతి  :    ? 

జవాబు:- 193 ( నయనయజాతి సమతి లోని సభాద్ేశాలు గరధషీ్టంగా 58 ఉండేవి. ఐకారాజాసమతి లో పసిసత త్ం గరధషీ్టంగా 193 
ద్ేశాలు ఉనయనయ్.) 

7. ఐకారాజాసమతి ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                         జ. 1945 అకోీ బర్ధ 24 న  
8. ఐకారాజాసమతి ఏర్ుడనిపుడు అందసలో ఎనిన సభా ద్ేశాలు ఉండేవి?                                                          జ. 54 

9. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి ఐకారాజాసమతి యొకు ఆశ్యం కాదస? 

 శాంతిని న లకొలుడం:                 మలనవహకుులనస కాపాడడం; 
ప్తదరధకం నిర్ూమలన;                    తీవవిాద్యనిన పో ి త్సహించడం                                  జ. తీవవిాద్యనిన పో ి త్సహంిచడం 

10. ఐకారాజాసమతికి సంబంధించి ఈ కిీంద్విాటిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండ?ి 

సర్వ సభా సభ;       భదతియ మండలి;      పపించ ఆరోగా సంసు ;        ఆరధుక, సాంఘిక మండలి 

జవాబు:- పపించ ఆరోగా సంసు . (మగధలిన మూడు ఐకారాజాసమతి యొకు పధియన అంగాలు)  
11. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధకాని జత్నసగురధతంచి రాయండి. 

అంత్రాా తీయ నయాయసాు నం    - హేగ్ 

పపించ ఆరోగా సంసు      - వారాస 
ఐకారాజా బాలల అత్ావసర్ నిధ ి   - నూాయలర్ు 

ఐకారాజాసమతి విదా, విజాు న శాసత ర, సాంసుృతిక సంసు -  పారధస్ 

జవాబు:- సరధకాని జత్ - పపించ ఆరోగా సంసు  – వారాస ( సరధయ్ నైద్ ిపపించ ఆరోగా సంసు – జ నీవా) 
12. పసిసత త్ ఐకారాజాసమతి స్ కీటరీ జనర్ల్ ఎవర్ధ?                                                              జ. ఆంటలనియో గుటలర్స్ 

13. భదతియ సమతి తీససకునన నిరా్యలలనస ద్యని శాశ్వత్ సభా ద్శేాలలోని  ఏ ద్ేశానిక నైయ తిర్సురధంచే అధకిార్ం ఉంద్ి. ఈ 
అధకిారానిన ఏమంటార్ధ?                                                                                                           జ. వీటల 

14. వీటల అధికార్ం ఈ ద్శేాలకు ఉంద్ి? 

భదతియ మండలి లోని అనిన సభాద్ేశాలకు;                                 భదతియ మండలి లోని శాశ్వత్ సభాద్శేాలకు; 
భదతియ మండలి లోని తయతయులిక సభాద్శేాలకు;                             ఐకారాజాసమతిలోని అనిన సభాద్శేాలకు 
జవాబు:- భదతియ మండలి లోని శాశ్వత్ సభాద్శేాలకు 

15. భదతియ సమతికి సంబంధించి ఈ కిీంద్ివాటలిో భిననమ ైన ద్యనిని గురధతంచండి. 
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 అమ రధకా;         క నడయ :          ఫాిన్స;          బ్లటిన్      
జవాబు:- క నడయ (క నడయ త్ప్రుంచి మగధలిన మూడు ద్శేాలు భదతియ సమతి లో శాశ్వత్ సభాద్ేశాలు) 

16. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
మొదట ిపపించ యుదుం : నయనయజాతిసమతి  :  :  ర ండవ పపించ యుదుం   :    ?                             జ. ఐకారాజాసమతి 

17. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
నయనయజాతిసమతి  :   ర ండవ పపించ యుదుం   : :    ఐకారాజాసమతి     :   ? 

జవాబు:- పచిునన యుదుం   (వివర్ణ:- నయనయజాతి సమతి ఏర్ుడినపుటకిట  ర ండవ పపించ యుదుం వచిుంద్ి. ఐకారాజాసమతి  
ఏర్ుడినపుటకిట పచిునన యుదుం వచిుంద్ి) 

18. యుదుం జర్ధగకుండయ మలటలు, పచియర్ం ద్యవరా యుదుం చేస్త వాతయవర్ణం ......... 
పచిునన యుదుం;      పతి్ాక్ష యుదుం;        పౌర్ యుదుం;     అణవసత ర యుదుం                              జ. పచిునన యుదుం 

19. పచిునన యుదు  సమయలనిక ిసంబంధించి ఈ కిీంద్విాటలిో ర్ష్టాా కు సరధపో నిద్ ిఏద్?ి 

సమలనత్వం;       పలుపారీీల పజిాసావమాం;      పభిుత్వ నియంతితి్ అభివృద్ిద ;    పంచ వర్ష పణియళికలు    
జవాబు:   పలుపారీీల పజిాసావమాం 

20. పచిునన యుదు  కాలలనికి సంబంధించి మొదటి జత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస 
పూరధంచండ ి

యు.ఎస్. ఎస్. ఆర్.  :     పో లలండ్    :  :    అమ రధకా :   ? 

జవాబు: బ్లటిన్ (అమ రధకా శిబ్లర్ం లో చరేధన ఏ ద్ేశ్ం ప్తర్ధ రాస్రనయ సరధయ్ ైన జవాబు అవుత్ుంద్ి.) 
21. ర ండవ పపించ యుదుం త్ర్ధవాత్ 45 సంవత్సరాల పాటు ఈ ర ండు శిబ్లరాల మధా ఒక వింత్ యుదుం జరధగధంద్ి. ద్వంటలి  

ముఖామ ైన పో టదీ్యర్ధలు ఒకద్యనిప్ ై ఒకటి భౌతిక ద్యడులకు ద్గిలేదస, ఒకద్యనితో ఒకటి నరే్ధగా యుదుంలోక ిద్ిగలేదస.  
ఇందసలో ప్తర్ునన ముఖామ నై పో టదీ్యర్ధలు ఎవర్ధ? 

జ. యు.ఎస్. ఎస్. ఆర్. ; అమ రధకా 
22. పచిునన యుదుం గురధంచి కింద ఉనన వాాఖలానయలలో ఏద్ ిసరధయ్ ైనద్ ికాదస? 

అమ రధకా, యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ ల మధా విరోధం;                అమ రధకా, యు యస్ యస్ ఆర్ లు పతి్ాక్ష యుదుంలో పాలగగ నటం; 
ఆయుధ పో టీక ికార్ణం అవవటం;                               ర ండు అగీరాజాాల మధా స్ దై్యు ంతిక పో ర్ధ 
జవాబు:- అమ రధకా, యు యస్ యస్ ఆర్ లు పతి్ాక్ష యుదుంలో పాలగగ నటం; 

23. పచిునన యుదుం అనగా ......... 
సాంపది్యయ యుదుం;           అణుయుదుం;            మలటలు, పచియర్ం ద్యవరా యుదుం;              అంత్రధక్ష యుదుం 

జవాబు:- మలటలు, పచియర్ం ద్యవరా యుదుం. 
24. వలస పాలనకు సంబంధించి మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 

బ లాియం   :     కాంగో    :  :    పో ర్ధుగల్ :   ? 

జవాబు: అంగోలల (బ లాియం, కాంగో ని పాలించింద్ి. పో ర్ధుగల్, అంగోలల ని పాలించింద్ి) 
25. కాంగో కి ఎపుుడు సావత్ంత్యిం వచిుంద్?ి                                                                                    జ. 1960 లో 
26. అంగోలల కి ఎపుుడు సావత్ంత్యిం వచిుంద్?ి                                                                                  జ. 1975 లో 
27. అమ రధకా గూడచయరధ సంసు ఏద్?ి                                                                జ. స్రఐఏ (స్ ంటలి్ ఇంటలిజ న్స ఏజ నీస) 
28. 1961 లో చంప్రవేయబడా కాంగో కి చెంద్ని కమూానిసీ్ నయయకుడు ఎవర్ధ?                                    జ. పాటిసి్ లుముంబా 
29. పాటిసి్ లుముంబా హత్ా లో ఎవరధపాత్ ిఉందని అంటార్ధ?                                  జ. స్రఐఏ (స్ ంటలి్ ఇంటలిజ న్స ఏజ నీస) 
30. అంగోలల లో కమూానిససీ లు అధికారానిన చజేికిుంచసకోవడయనికి సహాయం చసే్రన లలటని్ అమ రధకా ద్ేశ్మేద్?ి           జ. కూాబా 
31. లలటని్ అమ రధకా లో అమ రధకా మదదత్ు ఉనన పభిుతయవనికి వాతిరకేంగా విపివానికి నయయకత్వం వహించిన నయయకుడవెర్ధ? 

జ. ఫ్రడలె్ కాసోీ ా  లేద్య చగేువేరా (వీళిళదదరధ లో ఎవరధప్తర్ధ రాస్రనయ సరధయ్ నై జవాబ ేఅవుత్ుంద్ి) 
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32. సో ష్టలిససీ ల నయయకత్వంలో ఎనినక నై పభిుతయవలనస కూడయ అమ రధకా మదదత్ు తో ఆ ద్ేశాల స్ నైయాధిపత్ులు పడద్ోశార్ధ. ఒక 
పడద్ోయబడా పభిుతయవనిన ఉదహరధంచండి.                                                          జ. చిలీ లో ఎస్. అల ి ండీ పభిుత్వం 

33. ఆఫ్ఘనిసాత న్ ప్  ైర్ష్టాా ఎపుుడు ద్యడ ిచేస్రంద్ి?                                                                                  జ. 1971 లో  
34. ఆఫ్ఘనిసాత న్ నసంచి ర్ష్టాా  త్న స్ ైనయాలనస ఎపుుడు ఉపసంహరధంచసకొంద్ి?                                               జ. 1985 లో 
35. తయలిబనసి  ఎవర్ధ?                                                                                  జ. ఆఫ్ఘనిసాత న్ లోని మత్తీవవిాదసలు 
36. నయటల (NATO) ని విసతరధంచండ ి                         జ. ఉత్తర్ అటాి ంటకి్ సంధ ివావసు  (North Atlantic Treaty Organisation) 

37. స్ీటల (SEATO) ని విసతరధంచండి                జ.  ఆగేనయ ఆస్రయల ఒపుంద వావసు  (South East Asian Treaty Organisation) 

38. స్ ంటల (CENTO) ని విసతరధంచండి                                         జ. మధా ఒపుంద వావసు  (CENtral Treaty Organisation) 

39. ఈ కిీంద్ివాటలిో భిననమ ైన ద్యనిని గురధతంచండ?ి 

 NATO;      Warsaw Pact;     SEATO;    CENTO 
జవాబు:- Warsaw Pact (వారాస ఒపుందం కముానిససీ లు కుదసర్ధుకుననద్ి. మగధలిన మూడూ అమ రధకా కుదసర్ధుకునన 
ఒపుంద్యలు) 

40. ఉత్తర్ అటాి ంటకి్ సంధ ివావసు  (North Atlantic Treaty Organisation) ని ఎపుుడు సాద ప్రంచబడింద్ి?               జ. 1949 లో  
41. వారాస ఒపుందం ఎపుుడు కుద్ిరధంద్ి?                                                                                        జ. 1955 లో  
42. NATO లో 1949 లో ఈ కిీంద్ ిద్ేశాలలో ఏద్ి సభా ద్ేశ్ం కాదస? 

  బ్లిటన్;    పో ర్ధుగల్;      టరీు;      ఇటలీ                                              జ. టరుీ (టరీు 1952 లో నయటల లో చేరధంద్ి) 
43. ర్ష్టాా పయిోగధంచిన మొదటి ఉపగీహం ఏద్?ి                                                                                 జ. ససుటినక్ 

44. అంత్రధక్షంలోకి ర్ష్టాా పంప్రంచిన మొదట ివాకిత ఎవర్ధ?                                                               జ. యూరధ గగారధన్ 

45. చందమిండలం మీద 1969 లో అడుగు ప్ టిీన మొదటి వాకిత ఎవర్ధ?                                              జ. నీల్ ఆర్మ సాీ ా ంగ్  
46. నీల్ ఆర్మ సాీ ా ంగ్, మరో ఇదదర్ధ కలిస్ర చందమిండలలనికి ఏ అంత్రధక్ష నౌక లో పయిలణించయర్ధ ?                        జ. అపో లో 11  
47. నీల్ ఆర్మ సాీ ా ంగ్ ఏ ద్ేశానిక ిచంెద్ిన వాకిత?                                                                                    జ. అమ రధకా 
48. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 

 నీల్ ఆర్మ సాీ ా ంగ్  :  చందసిడు  :  :    యూరధ గగారధన్   :   ?                                                             జ. అంత్రధక్షం  
49. త్పుుగా జత్పరధచిన ద్యనిని గురధతంచి రాయండి. 

శాశ్వత్ సభా ద్ేశాలు  - పతిిష్తధతి్ అధకిార్ం (వీటల పవర్) 
వారాస సంధ ి   - ర్ష్టాా 
కాంగో సావత్ంత్యిం  - హో చిమన్ 

న హరా    - అలీనోదామం 

జవాబు:- కాంగో సావత్ంత్యిం - హో చిమన్ (సరధయ్ ైనద్ి :  వియతయనం సావత్ంత్యిం – హో చిమన్) 
50. వలసపాలన నసంచి విముకితపొ ంద్ిన ఆస్రయల-ఆఫ్రికా ద్శేాలు మొదట ిసారధగా ఎకుడ సమలవేశ్మయలాయ్? 

జ. ఇండోనషే్రయలలోని బాండుంగ్ లో 
51. బాండుంగ్ సమలవశే్ం ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                                                    జ. 1955 లో 
52. బాండుంగ్ సమలవశేానికి ఆస్రయల-ఆఫ్రికా ద్ేశాలు ఎనిన హాజర్యలాయ్?                                                        జ. 29 

53. 1955 బాండుంగ్  సమలవశే్ం ఏ సంసు  ఏర్ుడడయనిక ిద్యరధతీస్రంద్ి? 

అలీన ద్ేశాల కూటమ;               పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘం;            ఐకారాజాసమతి;        పపిచ బాాంకు 
జవాబు:- అలీన ద్శేాల కూటమ 

54. మూడవ పపించ ద్శేాల కూటమ ............ 
వారాస;     నయటల (NATO);      స్ీటల (SEATO);       నయమ్ (NAM)          జ. నయమ్ (NAM – Non Aligned Movement) 

55. ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

భార్త్ద్ేశ్ం  - పండటి్ జవహర్ లలల్ న హరా  
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ఈజిపుీ   - గమల్ అబుద ల్ నయసర్  
ఘనయ  - క న్ సారో వివా 
అమ రధకా   - హారీ టమిన్ 

జవాబ్:- సరధకాని జత్ : ఘనయ - క న్ సారో వివా (సరధయ్ ైనద్ ిఘనయ  - కావమ  ఎన్ కృమల) 
56. అలీనోదామం క ిసంబంధించిన సమలచయరానిన పూరధంచండి 

మొదట ిసమలవశే్ం  - 1961 
1961 లో సభా ద్శేాలు - 25 

2012 నయటిక ిసభా ద్శేాలు - ?                                                                                        జ. 120 

57. అలీనోదామం మొదటి సామలవశే్ం ఎకుడ జరధగధంద్ి?                                            జ. యుగోసాి వియల లోని బ ల్ గేీడ్ లో 
58. అలీనోదామ లక్షాం కానిద్ ి

ఏద్ెైనయ ఒక శ్కితవంత్మ నై కూటమలో చేరధ పయిోజనం పొ ందటం;               సభాద్శేాల మధా సహకార్మునస ప్ ంపొ ంద్ించటం; 
పచిునన యుదు  ఉద్ికితత్లనస త్గధగంచటం;                                          అగీద్శేాల మధా సమదూర్ం పాటించడం 

జవాబు:- ఏద్ెనైయ ఒక శ్కితవంత్మ ైన కూటమలో చేరధ పయిోజనం పొ ందటం 

59. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
బ ల్ గేీడ్   :   అలీనోదామ మొదట ిసమలవశే్ం    : :    బాండుంగ్ :  ?             జ. ఆస్రయల-ఆఫ్రికా ద్ేశాల మొదటి సమలవేశ్ం 

60. పశిుమ ఆస్రయల లేద్య మధా పాిచాం అని ద్ేనిని అంటార్ధ?                               జ. యూర్పు, ఆస్రయల మధా పాింతయనిన  
61. అర్బుబలు, యూదసల మధా ఏర్ుడిన ఘర్షణలనస ఏమంటార్ధ?                                      జ. పశిుమ ఆస్రయల సంక్ోభం  
62. పశిుమ ఆస్రయల సంక్ోభం వీరధకి సంబంధించినద్ి 

అర్బుబలు-చెైనీయులు           అర్బుబలు-క ైసైతవులు        అర్బుబలు-యూదసలు       అర్బుబలు-హిందసవులు 
జవాబు:- అర్బుబలు-యూదసలు 

63. యూదసలు పాలస్ీతనయనస ఏవిధంగా పరధగణిసాత ర్ధ?                                                                  జ. వాగదత్త  భూమ గా 
64. త్మకు పతిేక ద్ేశ్ం నిరధమంచసకోవడయనిక ియూదసలు చపేటిీన ఉదామం ప్తరేమటి?                           జ. జియలనిసీ్ ఉదామం 

65. జియలనిసీ్ ఉదామం ద్వని కోసం ప్రలుపునిచిుంద్ి. 
యూదసలనస ఏకం చయేడం;                 క ైైసతవులప్ ై ద్యడులు చయేడం; 
యూదసలనస ద్ోచసకోవడం;                   ఆతయమహుతి బృంద్యలు                                  జ. యూదసలనస ఏకం చయేడం 

66. ఈ కిీంద్ివాటలిో “జియలనిసీ్ ఉదామ” లక్షాం ఏమట?ి 

అర్బుబలకు పతిేాక ద్ేశ్ం ఏరాుటు;                     చముర్ధ నిలవలు పొ ందసట; 
యూదసలకు పతిేక ద్శే్ం ఏరాుటు;                      పపించ వాాపత ంగా క ైసైతవ మత్ విసతర్ణ 

జవాబు:- యూదసలకు పతికే ద్ేశ్ం ఏరాుటు 
67. ఈ కిీంద్ివాటలిో యూదసలు చపేటిీన జియలనిసీ్ ఉదామం ఉద్ేదశ్ం ఏమటి? 

చముర్ధ నిలవల కోసం;                           ఇజాియ్ల్ సావత్ంత్యిం కోసం; 
పాలస్ీతనయ తిరధగధ పొ ందడం కోసం;                 ఇజాియ్ల్ నసండి పాలస్ీతనయనస వరే్ధ చయేడం 

జవాబు:- పాలస్ీతనయ తిరధగధ పొ ందడం కోసం 

68. ర ండవ పపించ యుదుం కి ముందస పాలస్ీతనయ  ఏ ద్శే్ం ఆధవనంలో ఉండదే్ి?                                                  జ. బ్లిటన్ 

69. అర్బుబలు, యూదసల మధా ఘర్షణలకు కార్ణమ నై పాింత్ం ఏద్?ి                                              జ. పాలస్ీతనయ పాింత్ం  
70. యూదసల కోసం ఏర్ుడని ద్ేశ్ం ఏద్ి?                                                                                        జ. ఇజాియ్ల్ 

71. సూయజ్ కాలువనస జాతీయం చసే్రన ఈజిపుీ  అధాక్షుడు ఎవర్ధ?                                           జ. గమల్ అబుద ల్ నయసర్ 

72. ఆసావన్ ఆనకటీ ఏ ద్శే్ం లో ఉంద్ి?                                                                                             జ. ఈజిపుీ  
73. ఆసావన్ ఆనకటీ ఏ నద్ ిమీద కటాీ ర్ధ?                                                                                       జ. న లైు నద్ ి

74. మధాధరా సముద్యినిన, ఎరీ్ సముద్యినిన కలిలేద్ ిఏద్ి?                                                           జ. సూయజ్ కాలువ 
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75. ప్ర ఎల్ ఒ నస విసతరధంచండి.                                 జ. పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘం (Palestinian Liberation Organisat  

76. పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘం పధియన ఉద్ేదశ్ం 

కోలోుయ్న భూమని శాంతియుత్ంగా తిరధగధ పొ ందడం;         కోలోుయ్న భూమని హింస ద్యవరా తిరధగధ పొ ందడం; 
జూడయయ్జానిన విసతరధంప చయేటం;                                క ైసైతవ మతయనిన విసతరధంప చయేటం 

జవాబు:- కోలోుయ్న భూమని శాంతియుత్ంగా తిరధగధ పొ ందడం 

77. 1964 లో  పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘం ఎకుడ ఆవిర్భవించింద్ి?                                                           జ. జోరాా న్ లో 
78. ఇజాియ్ల్ కు వాతిరకేంగా ఉగీవాద చర్ాలకు పాలడని ప్ర. ఎల్. ఓ. నయయకుడవెర్ధ?                            జ యలసర్ అరాఫత్ 

79. యలసర్ అరాఫత్ ఎపుుడు మర్ణించయడు?                                                                                  జ. 2004 లో  
80. పశిుమ ఆస్రయల సంక్ోభం పరధష్టాురానికి అంతిమంగా యలసర్ అరాఫత్ ఈ కిీంద్ి వాటిలో చయేనిద్ ిఏద్ి? 

ఉగీవాద్యనిన విడచిిప్ టాీ డు;                                   పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘలనిన ర్దసద  చేసాడు. 
ఇజాియ్ల్ నస గురధతంచయడు;                                    పాలస్ీతనియని సవయంపాలనకు ఒపుంద్యలు కుదసర్ధుకునయనడు; 
జవాబు:- పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘలనిన ర్దసద  చేసాడు. 

81. ఐకారాజాసమతి తీరామనం చేస్రనపుటికట ఆకీమంచిన పాింతయలనస తిరధగధ ఇవవటానికి ఇజాియ్ల్ నిరాకరధంచింద్ి, అయ్తే యుదు  
విర్మణకు మలత్ంి అంగీకరధంచింద్ి. ఈ ఆకీమత్ పాింతయలు బఫర్ పాింత్ంగా పనిచసేసత ందని ఇజాియ్ల్ బావించింద్ి. 
ప్ ై ప్తరాలో ఉనన “ఆకీమత్ పాింతయలు” లోకి ఈ కిీంద్ి వాటలిో ఏద్ి రాదస? 

గాజా;       హబెాిన్;       గోలలన్ హెటై్స;       వ సీ్ బాాంక్                                                              జ.  హబెాిన్ 

82. ఈ కిీంద్ి వాటిలో సరధకాని జత్నస గురధతంచి రాయండి. 
1956      -     ఈజిపుీ  ప్ ై ఇజాియ్ల్ ద్యడ ి

1964      -     పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘం ఏరాుటు 
1976      -     మూానిచ్ ఒలింప్రక్స 
2004      -     యలసర్ అరాఫత్ మర్ణం  

జవాబు:- సరధకాని జత్: 1976 - మూానిచ్ ఒలింప్రక్స ( సరధయ్ ైనద్ి : 1972 - మూానిచ్ ఒలింప్రక్స) 
83. 1967 లో అర్బుబలు, ఇజాియ్ల్ మధా జరధగధన యుదుం లో ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి ఫలిత్ం కాదస? 

ఈజిపుీ  వాయుదళం విధవంసం అయ్ంద్ి;                                           అర్బుబల ఉదామం మరధంత్ బలపడింద్ి; 
గాజా, గోలలన్ హెైట్స, వ సీ్ బాాంక్ లనస ఇజాియ్ల్ ఆకీమంచింద్ి;                ఐకారాజాసమతి జోకాం వలన యుదుం ఆగధంద్ి. 
జవాబు:- అర్బుబల ఉదామం మరధంత్ ఊపందసకుంద్ి; 
(సరధయ్ ైనద్ి ఏమంట ేఅర్బుబల ఉదామం కుంటుపడింద్ి) 

84. అరాఫత్, ఇజాియ్ల్ మధా జరధగధన ఒపుందం లో ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ ిలేదస? 

పాలస్ీతనియని సవయం పాలనకు ఒపుందం కుద్ిరధంద్ి; 
పాలస్ీతనయ ఇజాియ్ల్ కు నషీ్టపరధహార్ం చలిెించడయనికి ఒపుందం కుద్రిధంద్ి. 
వ సీ్ బాాంక్ నసంచి ఇజాియ్ల్ త్న స్ నైయానిన ఉపసంహరధంచసకొంద్ి; 
పాలస్ీతనయలోని అర్బ్ వాససలకు ఓటుహకుు ఇవవటానిక ిఇజాియ్ల్ అంగకీరధంచింద్ి; 
జవాబు:- పాలస్ీతనయ ఇజాియ్ల్ కు నషీ్టపరధహార్ం చలిెించడయనికి ఒపుందం కుద్రిధంద్ి. 

85. గల్ో పాింత్ంలో అమ రధకా వాతిరేక భావాలూ వాాప్రత  చెందడయనికి ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి కార్ణం కాదస? 

ఇజాియ్ల్ కు అమ రధకా మదదత్ు ఇవవడం;                       గల్ో పాింత్ంలో అపజిాసావమక పభిుతయవలకు మదదత్ు ఇవవడం; 
అర్బుబ జాతీయత్వాద్యనిక ిమదదత్ు ఇవవడం;                  చముర్ధ వనర్ధలప్ ై అమ రధకా ఆధపితయానిన కలిగధ ఉండడం. 
జవాబు:- అర్బుబ జాతీయత్వాద్యనికి మదదత్ు ఇవవడం; 

86. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
ఇరాక్ : సద్యద ం హుస్తసన్      : :    లిబ్లయల :  ?                                                                 జ. మువమమర్ గడయఫ్ ీ

87. 1968 లో సద్యద ం హుస్తసన్ ఏ నినయద్యలతో అధకిార్ం లోక ివచయుడు?                                జ. జాతీయతయవాదం, సో ష్టలిజం 
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88. 1969 లో లిబ్లయలలో అధికార్ంలోకి వచిున వాకిత ఎవర్ధ?                                                       జ. మువమమర్ గడయఫ్ ీ

89. 1979 లో ఇరాన్ లో విపివం సంభవించే నయటికి ఉనన రాచరధక పభిుతయవనికి ఏ ద్శే్ మదదత్ు ఉండేద్?ి                  జ. అమ రధకా   
90. 1979 లో విపివం వచిు మత్పర్మ ైన పభిుత్వం ఏర్ుడిన ద్శే్ం ఏద్?ి  

ఇరాక్;       లిబ్లయల;        ఇరాన్;           ఆఫ్ఘనిసాత న్                                                                       జ. ఇరాన్ 

91. 1979 లో ఇరాన్ లో  వచిున విపివం వలన  ఏ ర్కమ నై పభిుత్వం ర్దసద  అయ్ంద్?ి                జ. రాచరధక పభిుత్వం (పాలన)  
92. 1979 లో ఇరాన్ లో  విపివం రావడయనికి మత్పర్మ నై కార్ణమమేట?ి 

జ. అమ రధకా పటి వాతిరకేత్ మత్పర్మ ైనద్ి గా మలర్డం వలన 

93. అర్బుబ ఉగీవాదసలు పపించ వాణిజా కేందంి ప్ ై ఎపుుడు ద్యడి చేసార్ధ?                                  జ. 11, స్ ప్ ీంబర్ 2001 న  
94. 11, స్ ప్ ీంబర్ 2001 న పపించ వాణజిా కేందంి ప్  ైద్యడి చసే్రన ఉగీవాద సంసు  ఏద్ి?                                     జ. అల్ ఖ ైద్య 
95. పపించ వాణజిా కేందంి ప్  ైద్యడ ిచసే్రన ఉగీవాద సంసు అల్ ఖ దై్య నయయకుడవెర్ధ?                          జ. ఒసామల బ్లన్ లలడనె్ 

96. పపించ వాణజిా కేందంి ఎకుడ ఉంద్?ి                                                                 జ. అమ రధకాలోని నూాయలర్ు లో 
97. యు. ఎస్. ఎస్. ఆర్. లో గాి స్ నోస్త , ప్ రధసోత ాయ్కా లనస ఎవర్ధ పవిేశ్ప్ టాీ ర్ధ?                               జ. మహయ్ల్ గోర్బచవే్  
98. మహయ్ల్ గోర్బచవే్  తో సంబంధం లేనిద్ి ఏద్?ి 

అణు పరకీ్షల నిష్తధం;        ఉద్యర్వాదం:        ఆరధుక వావసద లో సంసుర్ణలు;      ఛయందసవాద కమూానిససీ  

జవాబు:- ఛయందసవాద కమూానిససీ  

99. మహయ్ల్ గోర్బచవే్ పవిశే్ ప్ టిీన సంసుర్ణలనస ఏమంటార్ధ?                                            జ. ప్ రధసోత ాయ్కా, గాి స్ నోస్త  
100. పశిమ జర్మనీ నసండి త్ూర్ధుజర్మనీ ని వరే్ధ చసే్తద్ి ఏద్ి?                                                               జ. బ రధిన్ గోడ 

101. బ రధిన్ గోడ నస ఎపుుడు కూలిసవేసార్ధ?                                                                   జ. 9, నవంబర్ 1989 న 

102. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. లో గోర్బచవే్ కి వాతిర్కంగా చలెరగేధన తిర్ధగుబాటునస అడుా కునన నయయకుడవెర్ధ?    జ. బో రధస్ ఎలిసన్ 

103. ఈ కిీంద్ివాటలిో సరధ కాని జత్ ఏద్ి? 

యలసర్ అరాఫత్     -    పాలస్ీతనయ విముకిత సంఘం అధాక్షుడు 
గోర్బచవే్               -    యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. చివరధ అధాక్షుడు 
బో రధస్ ఎలిసన్         -    గోర్బచేవ్ క ివాతిరేకంగా తిర్ధగుబాటు చసే్రన నయయకుడు 
చెైనయ గణత్ంత్ంి       -    చియలంగ్ క  ైష్తక్ 

జవాబు:-  సరధకాని జత్ - బో రధస్ ఎలిసన్ -  గోర్బచేవ్ క ివాతిరేకంగా తిర్ధగుబాటు చసే్రన నయయకుడు 
(సరధయ్ ైనద్ి బో రధస్ ఎలిసన్ - గోర్బచవే్ కి వాతిరకేంగా చేస్రన తిర్ధగుబాటు అణచిివసే్రన నయయకుడు) 

104. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. ఎపుుడు ర్దసద  అయ్ంద్ి?                                                                           జ. 1991 లో 
105. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. ఎనిన ద్ేశాలుగా విడిపో య్ంద్?ి                                                                            జ. 15 

106. పంచశీల సూతయిలనస ర్చించింద్ి ఎవర్ధ?                                                                  జ. జవహర్ లలల్ న హరా  

107. ఈ కిీంద్ివాటలిో ఏద్ి పంచశీల సూతయిలలోనిద్ి కాదస? 

శాంతియుత్ సహజీవనయనిన పో ి త్సహించటం;                  ఒకరధ సర్వసతయత కత్నస, భౌగోళిక సమగీత్నస మర్కర్ధ గౌర్వించడం; 
ఇత్ర్ ద్ేశాల అంత్ర్గత్ వావహారాలలో జోకాం చసేసకోవడం;  వివాద్యలనస పర్సుర్ అవగాహనతో పరధష్టురధంచసకోవడం 

జవాబు:- ఇత్ర్ ద్శేాల అంత్ర్గత్ వావహారాలలో జోకాం చసేసకోవడం; 
108. చెైనయ పజిల గణత్ంత్ ిరాజాం లేద్య చెనైయ కమూానిసీ్ గణత్ంత్ ిరాజాం ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                       జ. 1949 లో 
109. చెైనయ కమూానిసీ్ గణత్ంత్ ిరాజాం ఏర్ుడటానిక ిముందస చెనైయక ిఅధాక్షుడు ఎవర్ధ?                       జ. చియలంగ్ క ై ష్తక్ 

110. పంచశీల ఒపుందంప్ ై చెైనయ, ఇండియల ఎపుుడు సంత్కాలు చేశాయ్?                                    జ. 1954 ఏప్రలి్ 29 న  
111. చెైనయ, ఇండయిల ల మధా సరధహదసద  రేఖ ఏద్?ి                                                               జ. మ క్ మోహన్ రఖే 

112. చెైనయ ఆధవనంలో ఉనన జముమకాశీమర్ లోని పాింతయనిన, భార్త్ద్ేశ్ ఆధవనంలోని జముమకాశీమర్ రాష్టాీ ా నిన విభాజించే రేఖ ఏద్?ి 

జ. వాసతవ నియంత్ణి రేఖ (Line of Actual Control) 

113. టిబ ట్ నస చెనైయ ఎపుుడు ఆకీమంచసకొంద్ి?                                                                              జ. 1950 లో 
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114. 1950 కంట ేముందస చెనైయ, ఇండియలల మధా బఫర్ పాింత్ంగా ఏద్ి ఉండదే్?ి                                          జ. టబి ట్ 

115. పసిసత త్ం దల ైలలమల ఎకుడ ఉంటునయనర్ధ?                                             జ. భార్త్ద్ేశ్ం లోని హిమలచల పది్ేశ్ లో 
116. పసిసత త్ం ఆకాసయ్-చిన్ పాింత్ం ఏ ద్శే్ ఆధవనంలో ఉంద్ి?                                                                  జ. చెనైయ 
117. భార్త్, చెనైయ ల మధా యుదుం ఎపుుడు జరధగధంద్ి?                                                                    జ. 1962 లో 
118. భార్త్,  చెనైయ ల మధా పూరధత సాు య్ ద్ౌత్ా సంబంధయలు ఎపుట ినసండి న లకొనయనయ్?                        జ 1976 నసండ ి

119. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి చెనైయ, భార్త్ ద్శేాల మధా వివాద్యనికి కార్ణం కాదస? 

టిబ టనికు భార్త్ ఆశ్ీయం కలిుంచడం;                            టిబ టని సావత్ంత్యి పో రాటానికి ఆయుధయలు సమకూర్ధుట; 
భార్త్, చెనైయల మధా సరధహదసద  వివాదం;                
 జ. టబి టని సావత్ంత్యి పో రాటానికి ఆయుధయలు సమకూర్ధుట 

120. పసిసత త్ం ఆస్రయల లో  ఏ ర ండు ద్శేాలు బలపడుత్ునన శ్కుత లుగా గురధతంపబడుత్ునయనయ్?               జ. ఇండియల, చెనైయ 
121. పాకిసాత న్, భార్త్ద్ేశ్ం ల మధా మొటీమొదటి యుదుం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి 

జ. 1947 –  1948 మధా (22 అకోీ బర్ధ, 1947 నసండ ి5, జనవరధ 1948 వర్కూ) 
122. ప్ర.ఓ.క . నస విసతరధంపుము.                                             జ. పాకిసాత న్ ఆకీమత్ కాశీమర్ (Pak Occupied Kashmir) 

123. పాకిసాత న్, భార్త్ద్ేశ్ం ల మధా సరధహదసద  రఖే ఏద్ి?                                                               జ. రాడ్ కిిఫ్ రఖే  
124. పాకిసాత న్ ఆకీమత్ కాశీమర్ నస, భార్త్ద్ేశ్ం ఆధవనంలో ఉనన జముమకాశీమర్ రాషీ్టం లనస విడద్వస్త రేఖ ఏద్ి? 

జ. వాసతవాధవన రేఖ లేద్య నియంత్ణి రేఖ (Line of Control) 

125. పాకిసాత న్, భార్త్ద్ేశ్ం ల మధా ర ండవసారధ యుదుం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                            జ. 1965 లో 
126. కింద్ి సమలచయరానిన పూరధంచండ ి

భార్త్, పాకిసాత న్ ల మధా యుదుం – 1965 లో 
భార్త్ పధియన మంతిి                 -  లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర 
పాకిసాత న్ అధాక్షుడు                -   ?                                                                                 జ. ఆయుబ్ ఖలన్ 

127. 1965 లో ఐకారాజా సమతి స్ కీటరీ జనర్ల్ ఎవర్ధ?                                                                  జ. యుథయంట్. 
128. 1965 లో భార్త్, పాకిసాత న్ లు యుద్యు నిన విర్మంచటేటుి  ఒప్రుంచిన ఐకారాజా సమతి స్ కీటర ీజనర్ల్ ఎవర్ధ? 

జ. యుథయంట్. 
129. ఈ కిీంద్ి వాటిలో భిననంగా ఉననద్యనిని గురధతంచండి. 

లలల్ బహదూర్ శాస్రత ర;               యలహాాఖలన్;               ఆయుబ్ ఖలన్;             యుథయంట్ 

జవాబు:- యలహాాఖలన్ (మగధలిన ముగుగ ర్ూ 1965 భార్త్, పాకిసాత న్ ల మధా యుదుం తో సంబంధం ఉననవార్ధ) 
130. 1966 లో భార్త్, పాకిసాత న్ ల మధా ఒపుందం ఎకుడ జరధగధంద్ి?                                                జ. తయష్ ుంట్ లో 
131. తయష్ ుంట్ ఎకుడ ఉంద్?ి                                          జ. ఉజ బకిసాత న్ లో (తయష్ ుంట్ అనదే్ి ఉజ బకిసాత న్ క ిరాజధయని) 
132. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 

పశిుమ పాకిసాత న్   :   జులీోకర్ ఆలీ భుటలీ      :   :      త్ూర్ధు పాకిసాత న్   :     ?                    జ. ష్తక్ ముజిబుర్ ర్హామన్ 

133. మొదట ిజత్ లోని ర ండు అంశాల మధా సంబంధం ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి 
జులీోకర్ ఆలీ భుటలీ  :  పాకిసాత న్ ప్ీపుల్స పారీీ  :  :    ష్తక్ ముజిబుర్ ర్హామన్  :     ?                               జ. అవామీ లీగ్ 

134. ష్తక్ ముజిబుర్ ర్హామన్ మదదత్ు ద్యర్ధలు త్ూర్ధు పాకిసాత న్ లో  చపేటిీన ఉదామం ఏమట?ి                 జ. ముకిత బాహిని 

135. 1971 లో పాకిసాత న్, భార్త్ ల మధా యుదుం ఎందసకు వచిుంద్ి?         జ. బంగాి ద్శే్  ( త్ూర్ధు పాకిసాత న్ ) విముకిత కోసం  
136. కింద్ి సమలచయరానిన పూరధంచండ ి

భార్త్, పాకిసాత న్ ల మధా యుదుం – 1971 లో 
భార్త్ పధియన మంతిి                 -  ? 

పాకిసాత న్ అధాక్షుడు                 -   జులీోకర్ ఆలీ భుటలీ  
యుద్యు నంత్ర్ ఒపుందం            -   స్రమలి  లో                                                                        జ. ఇంద్రిాగాంధవ 
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137. కారధగల్ యుదుం గురధంచి ఈ కిీంద్ివాటిలో ఏద్ి సరధయ్ నైద్ ికాదస? 

భార్త్, చెనైయ ల మధా జరధగధంద్;ి                                        1999 లో జరధగధంద్ి; 
కారధగల్ నస తిరధగధ భార్త్ సావధవనం చేససకుంద్ి;                          కారధగల్ జముమకాశీమర్ రాషీ్టంా లోని పాింత్ం. 
జవాబు:- భార్త్, చెనైయ ల మధా జరధగధంద్ి  (సరధయ్ నైద్ి: భార్త్, పాకిసాత న్ ల మధా జరధగధంద్ి) 

138. బంగాి ద్శే్ ఎపుుడు ఏర్ుడింద్ి?                                                                                           జ. 1971 లో 
139. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏద్ి భార్త్ద్శే్ం, బంగాి ద్ేశ్ ల మధా వివాదం కాదస? 

నద్వజలలల పంపకం;                                        సరధహదసద  పాింతయలు; 
సరధహదసద  వ ంబడి కంచె నిరామణం;                         అకీమ వలసలు.                                      జ. సరధహదసద  పాింతయలు 

140. శీీలంక కు ఎపుుడు సావత్ంత్యిం వచిుంద్?ి                                                                             జ. 1948 లో 
141. సావత్ంత్యిం పొ ంద్ని కాలం ఆధయర్ంగా ఈ కిీంద్విాటిని సర ైన కాలకీమంలో రాయండి. 

శీీలంక,     పాకిసాత న్,         ఇండియల,     బంగాి ద్ేశ్.                                     జ. పాకిసాత న్, ఇండయిల, శీీలంక, బంగాి ద్శే్ 

142. భార్త్ద్ేశ్ం తో యుదుం ఆధయర్ంగా ఈ కిీంద్ివాటనిి వరీగకరధంచండి. 
   పాకిసాత న్,   బంగాి ద్ేశ్,     చెనైయ,    శీీలంక  
జవాబు:- భార్త్ద్శే్ంతో యుదుం చేస్రన ద్శేాలు – పాకిసాత న్, చెనైయ 
            భార్త్ ద్శే్ంతో యుదుం చేయని ద్శేాలు – బంగాి ద్శే్, శీీలంక  

21. స్తమకాలీన సామాజిక ఉదామాలు 
1. ఈ కిీంద్ి వానిలో సరధ కాని జత్నస గురధతంచండి. 

చెైనయ  - ఫ్ ించి వారధ వలస ద్శే్ం 

ఇండోనషే్రయల - డచ్ వారధ వలస ద్ేశ్ం 

న ైజీరధయల  - బ్లిటిష్ వారధ వలస ద్ేశ్ం 

ఈజిపుీ   - బ్లిటిష్ వారధ వలస ద్ేశ్ం 

జవాబు:- చెనైయ  - ఫ్ ించి వారధ వలస ద్శే్ం (సరధయ్ నైద్ి:- చెనైయ  - అర్ు వలస ద్శే్ం, అనగా చెనైయని ఏ వలస పాలక ద్ేశ్మూ 
నేర్ధగా పరధపాలించలేదస. కాని చెైనయ చకీవరధత కొనిన విద్ేశీ శ్కుత ల చేతిలో కటలుబొ మమగా ఉండవేాడు) 

2. 1960 లలో అమ రధకాలో తీవదిశ్కు చేర్ధకునన ఉదామం ఏద్?ి                                            జ. పౌర్ హకుుల ఉదామం 

3. 1960 లలో అమ రధకాలోని పౌర్హకుుల ఉదామ నయయకుడవెర్ధ?                           జ. డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్  
(వివర్ణ:- “డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్” యొకు  త్ండి ిప్తర్ధ కూడయ మలరధీన్ లూథర్ కింగ్. అందసకని అత్ని త్ండి ి
ప్తర్ధనస  “మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ స్ీనియర్” గా, ఇత్ని ప్తర్ధనస “మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్” గా వావహరధసాత ర్ధ.)  

4. అమ రధకా లో ఎవర్ధ, వారధ పటి వివక్షత్కు వాతిరకేంగా ఉదామం చేసార్ధ?         జ. ఆఫో ి -అమ రధకనసి  లేద్య నలిజాతి అమ రధకనసి  

5. అమ రధకా లో ఆఫో ి -అమ రధకనసి  లేద్య నలిజాతి అమ రధకనసి  పటి వివక్షత్ ఏ విధంగా ఉండదే్ి? 

జ. పార్శాలలోి , బసససలలో, బహిర్ంగ పది్ేశాలలో నలిజాతి వాళళనస వేర్ధగా ఉంచవేార్ధ. 
ఉద్ోాగాలలో, గృహవసతిలో, ఓటు హకుులో వాళళ పటి వివక్షత్ ఉండదే్ి. 

6. అమ రధకా లో ఆఫో ి -అమ రధకనసి  లేద్య నలిజాతి అమ రధకనసి  పటి ఏ విష్టయలలలో వివక్షత్ ఉండదే్ి? 

(i) ఉద్ో ాగాలు;   (ii) గృహవసతి;    (iii) ఓటుహకుు 

(ఎ) (i) లో మలత్మిే      (బ్ల) (i) మరధయు (ii) లలో మలత్మిే   (స్ర) (iii) లో మలత్మి ే  (డి) (i), (ii), (iii) లలో  
జవాబు:- (i), (ii), (iii) లలో 

7. అమ రధకాలోని పౌర్హకుుల ఉదామంలో అనససరధంచని విధయనం  
ప్ దదఎత్ుత న పదిర్శనలు, ఊరేగధంపులు;     పౌర్ నిరాకర్ణ;    వివక్షత్తో కూడని స్తవల బహషి్టుర్ణ;      బసససల ధవంసం 

జవాబు:- బసససల ధవంసం 

(వివర్ణ:- శరవత్ జాతి, నలిజాతి వాళిక ివరే్ధవరే్ధగా స్టీుి  ఉనన బసససల వంటి వాటిని సంవత్సర్ం పాటు బహిష్టురధంచయర్ధ. 
అంతగేాని ధవంసం చయేలేదస.) 
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8. అమ రధకాలోని పౌర్హకుుల ఉదామంలో భాగంగా చసే్రన “పౌర్నిరాకర్ణ” అంట ేఏమటి? 

జ. వివక్షత్తో కూడని చటాీ లనస శాంతియుత్ంగా ఉలింఘించడం. 
9. అమ రధకాలో “మలంటగోయ్ రీ” లో  నలిజాతి అమ రధకనసి  ఎందసకు బసససలనస బహషి్టురధంచయర్ధ? 

జ. బసససలలో శరవత్ జాతి వాళళకి, నలిజాతి వాళికి వేర్ధవేర్ధగా స్టీుి  కటేాయ్ంచినందసన. 
(వివర్ణ:- బసససలలో ముందస 10 స్ీటుి  తలిెజాతి వారధకి,  వ నసక 10 స్టీుి  నలిజాతి వారధకి రధజర్వ చేయబడయా య్. మధాలో 
ఉండ ేస్టిీలో “ముందస నసంచి 11 వ స్ీటు” దగగర్ నసంచి తలిెజాతి వార్ధ కూరోువాలి.  వ నసక నసంచి అంట ే“నలిజాతి వారధకి 
రధజర్వ చేయబడిన స్టిీకు ముందస వర్ధస ” నసంచి  నలిజాతి వార్ధ కూరోువాలి. ఏ వర్ధసలోనూ తలిెజాతివార్ధ, నలిజాతివార్ధ 
కలిప్ర కూరోుకూడదస. ఈ విధంగా బసససలో స్ీటినీన నిండిపోయ్న త్రావత్ మలర్గం మధాలో తలిెజాతివార్ధ ఎకిుతే ముందస 
స్ీటిలో కూర్ుని ఉనన నలిజాతి వార్ధ (ఆ వర్ధసలో ఉనన నలిజాతి వార్ందర్ూ) లేచి వ నసకకు వ ళిి నిలుచోవాలి.) 

10. అమ రధకాలో “మలంటగోయ్ రీ” లో ఆఫో ి -అమ రధకనసి  ఎంత్కాలం పాటు బసససలనస బహషి్టురధంచయర్ధ?     జ. ఒక సంవత్సర్ం పాటు 
(వివర్ణ:- December 5, 1955 నసండ ి December 20, 1956 వర్కూ మొత్తం ఒక సంవత్సర్ం 15 రోజుల పాటు  బసససల 
బహషి్టుర్ణ జరధగధంద్ి) 

11. అమ రధకాలో “మలంటగోయ్ రీ” లో బసససల బహషి్టుర్ణ ఎవరధ నయయకత్వంలో జరధగధంద్?ి   జ. డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ 

12. అమ రధకాలో బసససలలో ఆఫో ి -అమ రధకనసి  పటి వివక్షత్నస ఎపుుడు నయాయసాథ నయలు నిష్తధంిచయయ్?                   జ. 1956 లో 
13. 1957 స్ ప్ ీంబర్ 4 న లిటలి్ రాక్ సూుల్ లో పవిేశించటానికి పయితినంచిన నలిజాతి అమలమయ్ ఎవర్ధ?   జ. ఎలిజబ త్ ఎక్ ఫో రా్ 

14. అమ రధకాలో పౌర్హకుుల ఉదామకార్ధలు ప్ దద  ఎత్ుత న వాష్రంగీన్ లో ఎపుుడు పదిర్శన చపేటాీ ర్ధ?      జ. 1963 ఆగససీ  28 న 

15. అమ రధకాలో పౌర్హకుుల ఉదామకార్ధల యొకు కోరధకలు ఏవి? 

జ. ఉపాధి కలునకు కార్ాకీమలలు, పూరధత నయాయమ నై ఉపాధి, మంచి గృహవసతి, ఓటు హకుు, శరవత్జాతి, నలిజాతి ప్రలిలు 
కలిస్ర చదసవుకొనే సమమళిత్ విద్యాసదసపాయలలు వంటవిి వీళళ పధియన కోరధకలు. 

16. 1963 ఆగససీ  28 న వాష్రంగీన్ లో ఎంత్మంద్ి పజిలు పదిర్శన నిర్వహించయర్ధ?                            జ. ర ండు లక్షలకు ప్ గైా 
17. 1963 ఆగససీ  28 న వాష్రంగీన్ పదిర్శనలో పాలగగ నన పజిలు ఏ చటాీ నిన చేయవలస్రంద్ిగా కోరార్ధ?    జ. పౌర్హకుుల చటాీ నిన 

18. “నయకొక కల ఉంద్ి........” అనే చయరధతయిత్మక ఉపనయాసం ఇచిున వార వర్ధ? జ. డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ 

19. “నయకొక కల ఉంద్ి........” అనే చయరధతయిత్మక ఉపనయాసానిన డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ ఏ రోజు ఇచయుడు? 

జ. 1963 ఆగససీ  28 న 

20. అనయాయపు మంటలోి  కాలిపో త్ునన నలిజాతీయులకు ఈ చయరధతయిత్మక పత్ంి ఒక ఆశాద్వపంలలగా కనిప్రంచింద్ి...... కానీ, వంద 
సంవత్సరాల త్ర్ధవాత్ నలిజాతి వాళళళ ఇంకా స్తవచునస పొ ందలేదస. .... ఇద్ి డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ ఇచిున 
ఉపనయాసం లోని కొంత్ భాగం. ఇందసలో ప్తర్ునన చయరధతయిత్మక పత్ంి అంటే ఏద్?ి                                 జ. విముకిత పకిటన 

21. అమ రధకా లో “విముకిత పకిటన” ఎపుుడు వ లువడింద్ి?                                                                     జ. 1863 లో 
(వివర్ణ:- 1863 లో అమ రధకాలో బానిస వావసథనస ర్దసద  చేసార్ధ. అమ రధకా అధాక్షుడు అబహిాం లింకన్ 1, జనవరధ, 1863 న 
విముకిత పకిటన (Emancipation Proclamation) ప్  ై సంత్కం చేసార్ధ) 

22. నయ నలుగుర్ధ చినన ప్రలిలు ఒకనయడు వాళళ చర్మం ర్ంగుబటిీ  కాకుండయ వాళళ వాకితత్వ లక్షణయలనస బటిీ  అంచనయ వసే్త ద్ేశ్ంలో 
ఉంటార్ని నయకొక కల ఉంద్ి....... అని ఉపనాస్రంచిన నయయకడెవర్ధ?                       జ. డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ 

23. మొదట ిజత్లోని ర ండు అంశాల ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
శాంతియుత్మలర్గం    :   డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్    :    :    సాయుధ ఘర్షణ   :    ?              జ. మలలుం ఎక్స  

24. మొదట ిజత్లోని ర ండు అంశాల ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 
నలిజాతీయులకు సమలనత్వ సాధన    :   డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్    :    :   
నలిజాతీయులకు  సావత్ంత్యి సాధన   :    ?                                                                           జ. మలలుం ఎక్స  

25. నలి వాళళళ వరేే జాతి అని శరవత్ జాతీయుల పాలన నసంచి సావత్ంత్యిం కోసం పో రాడయలని భావించిన నయయకడెవర్ధ? 

జ. మలలుం ఎక్స 
26. నలి జాతీయుల సావత్ంత్యిం కోసం ఎటువంటి విధయనయలనస అవలంబ్లంచయలని మలలుం ఎక్స వంట ివార్ధ భావించయర్ధ? 
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జ. నలి జాతీయుల సావత్ంత్యిం కోసం సాయుధ ఘర్షణతో సహా అనిన మలరాగ లనస వినియోగధంచయలని మలలుం ఎక్స వంట ివార్ధ 
భావించయర్ధ. 

27. 1963 ఆగససీ  28 న జరధగధన వాష్రంగీన్ పదిర్శనకు సంబంధించి సరధకానిద్ి 
ర ండు లక్షలకు ప్ గైా పజిలు పాలగగ నయనర్ధ; 
నలిజాతి మహిళలు అధకి సంఖాలో పాలగగ నయనర్ధ; 
డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ తో పాటు అనేక మంద్ి మహిళలు ఉపనాస్రంచయర్ధ. 
నయకొక కల ఉంద్ి....... అనే ఉపనయాసానిన డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ ఇచయుడు. 
జవాబు:- డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ తో పాటు అనకే మంద్ి మహళిలు ఉపనాస్రంచయర్ధ. 
(వివర్ణ:- పఖిలాత్ వాష్రంగీన్ పదిర్శనలో ఒకు మహళినస కూడయ మలటాి డనివవలేదస.) 

28. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ లోనూ, ద్యని పభిావంలో ఉనన త్ూర్ధు యూర్పు ద్ేశాలలోనూ వటేికి అనసమతి ఉండదే్ి కాదస? 

స్తవచయుపూరధత్ బహుళ పారీీ ఎనినకలు;                          స్ నయసర్ధలేని స్తవచయుపూరధత్ పతికిలు, పసిార్ సాధనయలు; 
పజిల స్తవచయుపూరధత్ భావ పకిటన, కదలికలు;                  ప్ వైనీన 

జవాబు:- ప్ వైనీన 

29. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ లోని పలు పాింతయలలోనూ, త్ూర్ధు యూర్పులోనూ పజిలు ఎందసకు ఉదామలలు చేసార్ధ? 

జ. భావపకిటన, కదలికలకు స్తవచఛ, స్తవచయుపూరధత్ పతికిలూ వంటి మలనవహకుులకోసం  
30. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ ప్ త్తనం నసంచి స్తవచునస కోర్ధకునన ద్ేశాలు ఏవి?                          జ. హంగరీ, చెకసొి వకేియల, పో లలండ్ 

31. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ లోనూ, త్ూర్ధు యూర్పులోనూ మలనవహకుుల కోసం జరధగధన ఉదామలలలో కొనినంటకిి ఏ ఏ ద్ేశాల 
మదదత్ు ఉంద్?ి                                                                    జ. అమ రధకా, ఇంగాి ండు, కమూానిసీ్ వాతిరేక ద్శేాలు  

32. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ లో మలనవ హకుుల కోసం జరధగధన ఉదామంలోని వివిధ ధోర్ణులకు సంబంధించిన కిీంద్ి వాకాాలనస 
పరధశీలించండి. 
i) కొనిన ధోర్ణులు సాధయర్ణ పజిలకు మరధంత్ స్తవచునస కోరాయ్.   
(ii) మరధకొనిన ధోర్ణులు సో ష్టలిససీ  వావసథకు అంత్ం పలకాలని పయితినంచయయ్. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) (i) మలత్మి ే   బ్ల) (ii) మలత్మిే     స్ర) (i) మరధయు (ii)     డి) ర ండూ కావు. 
జవాబు: స్ర) (i) మరధయు (ii)      

33. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ లో సో ష్టలిససీ  వావసథకు అంత్ం పలకాలని ఉదామంచిన నయయకులు ఎవర్ధ? 

జ. అల గాా ండర్ సో లా్ నితిసన్ మరధయు ఆండే ిసఖరోవ్  
34. మొదట ిజత్లోని ర ండు అంశాల ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

అల గాా ండర్ సో లా్ నితిసన్    :   ర్చయ్త్    :    :    ఆండే ిసఖరోవ్    :    ?                                        జ. అణు శాసత రవతే్త  
35. గోర్బచవే్ ఏ ద్శేానికి అధాక్షుడు గా ఉండేవాడు?    జ. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్  ద్ేశానిక ిఅధాక్షుడు గా ఉండేవాడు. 
36. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్  లో గోర్బచవే్ పవిశే్ప్ టిీన గాి స్ నోస్త  సంసుర్ణలు ఎందసకోసం?జ. పజిలకు మరధంత్ స్తవచునస కలిుంచటానికి 
37. మొదట ిజత్లోని ర ండు అంశాల ఆధయర్ంగా ర ండవ జత్నస పూరధంచండి. 

అమ రధకా   :   పౌర్హకుుల ఉదామం    :    :    యు ఎస్ ఎస్ ఆర్   :    ?                        జ.  మలనవహకుుల ఉదామం  
38. అమ రధకా-వియతయనం యుదుంలో ఏ ద్ేశ్ పౌర్ధలు చనిపో లేదస?  

వియంతయనం,   లలవయస్,   కంబో డియల,   అమ రధకా                                                                             జ. అమ రధకా 
39. అమ రధకా-వియతయనం యుదుంలో వియతయనం అనససరధంచిన యుదు పంథయ ఏద్?ి                             జ. గ రధలలి  యుదు  పంథయ 
40. వియతయనమీయులు గ రధలలి  యుదు పంథయనస అనససరధంచడయనికి సహకరధంచిన భౌగోళిక అంశ్మదే్ి? 

జ. వియతయనం విసత ృత్ంగా అడవులు కలిగధ ఉండడం. 
41. అమ రధకా వియతయనంతో యుద్యు నిన ఆప్రవేయడయనికి కార్ణం 

(i) అమ రధకా స్ ైనికులలో యుదుం పటి సంద్ేహం ప్ ర్గడం 
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(ii) త్మ ప్రలిలనస యుద్యు నిక ిపంప్రంచటానికి ఇషీ్టపడని అమ రధకని సంఖా ప్ ర్ధగుత్ూ ఉండడం 

(iii) ఐకారాజాసమతి అమ రధకా ప్ ై ఆంక్షలు విధించడం 

 (ఎ) (i) మలత్మి ే     (బ్ల) (i) మరధయు (ii) మలత్మిే    (స్ర) (iii)  మలత్మిే   (డి) (ii) మలతయిమ ే 
జవాబు:- (బ్ల) (i) మరధయు (ii) మలత్మిే     

42. వియతయనంతో యుదుంపటి అమ రధకని నిర్సనలనస అమ రధకాలోని ఏ పతిికలో పచిసరధంచింద్?ి                      జ. హార్వరా్ కిీంసన్  
43. వియతయనంతో యుదుంలో పో రాడేందసకు స్ ైనాంలో చేర్టానికి వేలలద్ి అమ రధకా పౌర్ధలు నిరాకరధంచయర్ధ. వీరధ పటి గల ర ండు 

దృష్రీకోణయలేవి? 

జ. వీళళళ ద్శే్భకిత లేనివాళళళ అనదే్ి ఒక దృష్రీకోణం; అనయాయమ నై యుదుంలో పాలోగ కుండయ ఉండయలనసకోవడం సమర్థనీయమే 
అనదే్ి మర్క దృష్రీకోణం. 

44. SALT నస విసతరధంచండి.                            జ. Strategic Arms Limitation Talks  వూాహాత్మక ఆయుధయల పరధమతి చర్ులు 
45. వూాహాత్మక ఆయుధయల పరధమతి చర్ులు (SALT) ఏ ఏ ద్ేశాల మధా జరధగాయ్? 

జ. అమ రధకా, యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ ద్ేశాల మధా 
46. START నస విసతరధంచండి.                     జ. STrategic Arms Reduction Treaty  వూాహాత్మక ఆయుధయల త్గధగంపు ఒపుందం 

47. వూాహాత్మక ఆయుధయల త్గధగంపు ఒపుందం (START) ఏ ఏ ద్ేశాల మధా జరధగాయ్?            జ. అమ రధకా, యు ఎస్ ఎస్ ఆర్  
48. వూాహాత్మక ఆయుధయల త్గధగంపు ఒపుందం (START) మీద అమ రధకా, యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ లు ఎపుుడు సంత్కాలు చశేాయ్?   

జ. 1991 లో 
49. యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ ఎపుుడు విచిుననం అయ్ంద్ి లేద్య ర్దసద  అయ్ంద్ి?               జ. 1991 లో (తేద్ి. 26. డిస్ ంబర్ 1991 న) 
50. వూాహాత్మక ఆయుధయల త్గధగంపు ఒపుందం (START) ఎపుటి నసండ ిఅమలు లోక ివచిుంద్ి?                        జ. 2001 లో 
51. వూాహాత్మక ఆయుధయల త్గధగంపు ఒపుందం (START) యొకు  ఫలిత్ం కానిద్ ి

2001 నయటిక ిఉనన వూాహాత్మక అణయవయుధయలలో 80 శాతయనిన తొలగధంచయర్ధ. 
యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ ర్దసద  అయ్ ద్యని సాథ నంలో కొత్తగా ర్ష్టాా ద్శే్ం ఏర్ుడింద్ి. 
త్ూర్ధు యూర్పు, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిసాత న్ వంటి పాింతయలోి  కూడయ యుద్యు లు ఆగధపో యలయ్. 
పచిునన యుద్యు నికి తెర్పడింద్ి. 
జవాబు:- త్ూర్ధు యూర్పు, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిసాత న్ వంట ిపాింతయలోి  కూడయ యుద్యు లు ఆగధపో యలయ్. 
(వివర్ణ:- విధవంసకర్మ నై పపించ యుదుం ఎపుుడు సంభవిససత ంద్ో  అనన భయం తొలగధపోయ్ంద్ి. అయ్తే ద్ేశాల మధా 
యుద్యు లు, హింస అంత్మ ైపో లేదని త్ూర్ధు యూర్పు, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిసాత న్ వంటి పాింతయలోి  విధవంసకర్ యుద్యు లు 
తెలియచేశాయ్) 

52. చెరోనబ్లల్ అణుకరామగార్ పమిలదం ఎపుుడు సంభవించింద్ి?                                     జ. 1986 లో (26 ఏప్రిల్, 1986 న) 
53. చెరోనబ్లల్ అణుకరామగార్ం ఎకుడ ఉంద్?ి                                                  జ. యు యస్ యస్ ఆర్ లోని ఉక ీయ్న్ లో  

(వివర్ణ:- పసిసత త్ం యు యస్ యస్ ఆర్ లేదస కాబటిీ    ఉక ీయ్న్ లో ఉంద్ి అని భావించయలి) 

54. చెరోనబ్లల్ అణుకరామగార్ పమిలదం యొకు ఫలిత్ం కానిద్ ి

చెరోనబ్లల్ లో కారధమకులు ప్ దద  సంఖాలో చనిపోయలర్ధ.                 పపించవాాపత ంగా  అణుకరామగారాల సాథ పననస నిష్తధించయర్ధ. 
యూర్పు లోని అనకే ద్ేశాలలో అణు కాలుష్టాానిక ికార్ణమ ైంద్ి.     పరాావర్ణ పరధర్క్షణ ఆంద్ోళనలు చలెరేగాయ్. 
జవాబు:- పపించవాాపత ంగా  అణుకరామగారాల సాథ పననస నిష్తధించయర్ధ. 

55. 1971 లో అమ రధకా అణుపరీక్షలనస ఎకుడ చపేటిీంద్?ి                                            జ. అలలసాు దగగర్ సముద ిగర్భంలో 
56. గీీన్ ప్సీ్ ఉదామం ఏ సంవత్సర్ంలో మొదలయ్ంద్?ి                                                                        జ. 1971 లో 
57. గీీన్ ప్సీ్ అనేద్ ిద్నేి ప్తర్ధ?                                                                                                    జ. పడవ ప్తర్ధ 
58. గీీన్ ప్సీ్ ఉదామలనికి ఆ ప్తర్ధ ఎలల వచిుంద్?ి 

జ. కొంత్మంద్ి  సవచుంద కార్ాకర్తలు గీీన్ ప్ీస్ అనే పడవ ప్ ై పయిలణించి అలలసాు దగగర్ సముద ిగర్భంలో అణు పరకీ్షలు 
నిర్వహిససత నన పది్శేానికి వ ళిి నిర్సన తలెియజసే్రనందసన ఈ ఉదామలనికి గీీన్ ప్ీస్ ఉదామం అన ేప్తర్ధ వచిుంద్ి. 
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59. పసిసత త్ం గీీన్ ప్ీస్ ఉదామం ఎనిన ద్ేశాలలో విసతరధంచి ఉంద్ి?                                                           జ. 40 ద్శేాలలో 
60. గీీన్ ప్సీ్ ఉదామ పధియన కారాాలయం ఎకుడ ఉంద్?ి 

జ. ఆమ్ సీర్ డయం  (ఆమ్ సీర్ డయం  అన ేపటీణం హాలండ్ లేద్య న దరాి ండ్స ద్ేశ్ంలో ఉంద్ి) 

61. గీీన్ ప్సీ్ ఉదామ పధియన ఉద్ేదశ్ం ఏమట?ి                 జ. అనంత్ వ వైిధాత్తో కూడని జీవానిన భూమ పో ష్రంచ ేశ్కితని కాపాడటం 

62. “ససస్రథర్ అభివృద్ిద ” అనే భావననస ముందసకు తెచిున ఉదామం ఏద్?ి                                            జ. గీీన్ ప్సీ్ ఉదామం 

63. భోపాల్ గాాస్ దసర్ఘటన ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                                   జ. 1984 లో 
64. భోపాల్ గాాస్ దసర్ఘటన జరధగధన కంప్ నీ ప్తరేమటి?                                                       జ. యూనియన్ కార ైబడ్ కంప్ నీ  

(వివర్ణ:- యూనియన్ కార బైడ్ కంప్ నీ అనదే్ి పుర్ధగుమందసలు త్యలర్ధ చేస్త కంప్ నీ. 1984 డసి్ ంబర్ 2 రాతిి ఈ పాి ంట్ లో 
నసంచి మథెైల్ ఐసో స్ నైటే్ అన ేవిష్టవాయువు లీక్ అవవడం వలన వలే మంద్ ిచనిపోయలర్ధ) 

65. యూనియన్ కార బైడ్ కంప్ నీని ఏ కంప్ నీకి అమేమశార్ధ?                                                                  జ. డౌ కంప్ నీక ి

66. యూనియన్ కార బైడ్ కంప్ నీ 

పభిుత్వ కంప్ నీ;       సవద్శేీ కంప్ నీ;      బహుళ జాతి కంప్ నీ;     సహకార్ కంప్ నీ                     జ. బహుళ జాతి కంప్ నీ 

67. యూనియన్ కార బైడ్ కంప్ నీ ఏ ద్శేానికట చెంద్నిద్ి?                                                                          జ. అమ రధకా 
68. 2012 లో ఒలింప్రక్ కటీడలు ఎకుడ జరధగాయ్?                                                                               జ. లండన్ లో  
69. ఏ ఒలింప్రక్ కటీడలకు డౌ కంప్ నీ సాునసర్ చసే్రంద్?ి                                    జ. 2012 లో జరధగధన లండన్ ఒలింప్రక్ కటీడలకు 
70. లండన్ ఒలింప్రక్ కటీడలకు డౌ కంప్ నీ సాునసర్ చయెాటానిన ఎందసకు  పజిలు వాతిరేకించయర్ధ? 

జ. 1984 లో భోపాల్ గాాస్ దసర్ఘటనకు కార్ణమ ైన యూనియన్ కార ైబడ్ కంప్ నీ ని డౌ కంప్ నీ కొననందసన. 
71. కిీంద్ి వానిలో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 

భాకాీ నంగల్      -    భాకాీ  
హీరాకుడ్         -    మహానద్ ి

నయగార్ధా నసాగర్   -   కృష్టాా  
సరాద ర్ సరోవర్    -    నర్మద్య                                         జ.  భాకాీ నంగల్ – భాకాీ  (సరధయ్ ైనద్ి:- భాకాీ నంగల్  - సటలి జ్) 

72. నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ లో ఈ కిీంద్ి ధోర్ణులు ఉనయనయ్ 

(i) మూలవాస్ ీపజిల ఉదామం; 
(ii) నయల-ఉద్యర్వాద విధయనయలకు వాతిరకేంగా ఉదామం; 
(iii) భూములనస కాపాడుకోవటానికి ర తై్ులు చసేసత నన ఉదామం; 
(ఎ) (i) మలత్మిే      (బ్ల) (i) మరధయు (ii) మలత్మిే    (స్ర) (ii) (iii)  మలత్మి ే  (డి) (i), (ii) మరధయు (ii)   
జవాబు:- (డి) (i), (ii) మరధయు (ii)   

73. నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ నయయకురాలు ఎవర్ధ?                                                                       జ. మథేయ పాటుర్ 

74. నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ కు సంబంధించి సరధకాని వాకాం 

సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీకు పపించబాాంకు నిధసలు ఇవవకపో వడయనికి కార్ణమ ైంద్ి. 
సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ నిరామణయనిన ఆపటంలో సఫలం అయ్ంద్ి. 
ప్ దద  ఆనకటీల పయిోజనయల గురధంచి అందర్ూ ఆలోచించలేల చేస్రంద్ి. 
నిరావస్రత్ుల ైన వారధక ిచెలిించే నషీ్టపరధహార్ం గురధంచి పభిుత్వం ఆలోచించలేల చేస్రంద్ి 
జవాబు:- సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ నిరామణయనిన ఆపటంలో సఫలం అయ్ంద్ి. 
(వివర్ణ:- సరాద ర్ సరోవర్ ఆనకటీ నిరామణయనిన ఆపలేక పోయ్ంద్ి. 2017 స్ ప్ ీంబర్ 17 న ఈ ఆనకటీ పాిర్ంభమ ైంద్ి.) 

75. విజాు న శాసత రం, పరాావర్ణ కేందంి (CSE – Centre for Science and Environment) నస ఎవర్ధ సాథ ప్రంచయర్ధ? జ. అనిల్ అగరావల్ 

76. అనిల్ అగరావల్ “విజాు న శాసత రం, పరాావర్ణ కేందంి” (CSE) నస ఎపుుడు సాథ ప్రంచయర్ధ?                                 జ. 1980 లో 
77. “విజాు న శాసత రం, పరాావర్ణ కేందంి” యొకు ఉద్ేదశ్ం ఏద్?ి 

జ. భార్త్ద్ేశ్ంలోని అభివృద్ిద , పరాావర్ణ అంశాలప్  ైఅధాయనం చేస్ర వాట ిపటి అవగాహన కలిగేలల చయెాటం 
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78. “విజాు న శాసత రం, పరాావర్ణ కేందంి” 1982 లో ద్ేనిని పచిసరధంచింద్ి?   జ. భార్త్ద్శే్ పరాావర్ణ స్రథతి ప్ ై పౌర్ధల నివేద్కిలు-1982  
79.  స్ లై ంట్ వాాలీ (నిశ్శబద  లోయ) లో ఉనన అర్ధద్ెనై జంత్ువు ఏద్?ి                   జ. స్రంహపు తోక కోతి (లయన్ టలాే్ మకాక్) 

80. స్ ైల ంట్ వాాలీ (నిశ్శబద లోయ) ఎకుడ ఉంద్?ి                                                       జ. కరే్ళలోని పశిుమ కనసమలలో 
81. స్ ైల ంట్ వాాలీ (నిశ్శబద లోయ) కి ఆ ప్తర్ధ ఎలల వచిుంద్?ి జ. ఇకుడ కటచసరాళళళ లేవు. అందసక ేఈ అడవి నిశ్శబదంగా ఉంటుంద్ి. 
82. స్ ైల ంట్ వాాలీ ఉదామం ఎపుుడు జరధగధంద్?ి                                                                         జ. 1973-83 మధా 
83. స్ ైల ంట్ వాాలీ ఉదామం ఎందసకు జరధగధంద్ి? 

జ. స్ ైల ంట్ వాాలీలో పవిహసిసత నన ర ండు నదసలప్ ై నిరధమంచ త్లప్ టిీన ఆనకటీలకు వాతిరేకంగా ఉదామం జరధగధంద్ి. 
84. స్ ైల ంట్ వాాలీలోని నదసలప్ ై ఆనకటీల నిరామణం వలి జరధగే నషీ్టమేమ? 

జ.  స్ లై ంట్ వాాలీలో ఉనన అర్ధద్ెనై జంత్ువులు, మొకులు అంత్రధంచిపో తయయ్.  
85. KSSP ని విసతరధంచండి.                                                                                       జ. కేర్ళ శాసత ర సాహిత్ా పరధష్టత్ 

86. కేర్ళ శాసత ర సాహిత్ా పరధష్టత్ యొకు పధియన ఉద్ేదశ్ం ఏమట?ి       జ. పజిలలో విజాు న శాసత ర పచియరానికట, విదాకోసం పని చేయడం 

87. స్ ైల ంట్ వాాలీ ఉదామ ఫలిత్ం ఏమట?ి 

జ. పభిుత్వం స్ లై ంట్ వాాలీలో ఆనకటీల నిరామణయనిన విర్మంచసకొని, స్ లై ంట్ వాాలీని జాతీయ పార్ధుగా 1985 లో 
పకిటించింద్ి. 

88. దూబగుంట లో “సారావాతిరకే ఉదామలనికి” ప్తరి్ణ కలిగధంచిన అంశ్మదే్ి? 

జ. మహిళలు “రాతి ిబడి” లో చద్విిన పాటాపుసతకంలోని “స్తీ్మమ కథ” 
89. దూబగుంట ఏ జిలలి లో ఉంద్?ి                                                                                          జ. న లూి ర్ధ జిలలి లో  
90. “సారావాతిరకే ఉదామం” ఎకుడ మొదల ైంద్?ి                                                    జ. న లూి ర్ధ జిలలి లోని దూబగుంట లో  
91. “సారావాతిరకే ఉదామం” ఎపుుడు మొదల ైంద్ి?                                                                             జ. 1992 లో 
92. ఆంద ిపది్ేశ్ లో “సారా” ని అధకిారధకంగా ఎపుుడు నిష్తధించయర్ధ?                                                జ. 1993 అకోీ బర్ధ లో 
93. ఆంద ిపది్ేశ్ లో సంపూరా్ మదాపాన నిష్తధయనినఎపుుడు విధించయర్ధ?                                                      జ. 1995 లో 
94. విశ్వవాాపత  మలనవ హకుుల పకిటన (UDHR – Universal Declaration of Human Rights) ఎపుుడు వ లువడింద్?ి 

జ. 1948 డసి్ ంబర్ 10 న 

95. విశ్వవాాపత  మలనవ హకుుల పకిటన-1948 నస ఆమోద్ించినద్ి ఎవర్ధ?  జ. ఐకారాజాసమతి (United Nations Organisation) 

96. విశ్వవాాపత  మలనవ హకుుల పకిటన-1948 లో ఎనిన అధికర్ణయలు (ఆరధీకల్స) ఉనయనయ్?                                    జ. 30 

97. విశ్వవాాపత  మలనవ హకుుల పకిటన లోని హకుులకు సంబంధించి కిీంద్విాటలిో సరధకాని జత్ ఏద్ి? 

పతిి ఒకురధకట జీవిత్ం, స్తవచఛ, వాకితగత్ భదతి్లకు హకుు ఉంద్ి            అధకిర్ణం 2 

ఎవరధనీ కూీ ర్, అమలనవీయ, అవమలనకర్ శిక్షకు గురధ చయెాకూడదస.    అధకిర్ణం 5 

ఎవరధనీ అకార్ణంగా అర ససీ  చయేాగూడదస, నిర్బంధించకూడదస.    అధకిర్ణం 9 

చటీం ముందస అందర్ూ సమలనసలే       అధకిర్ణం 7 

జవాబు:- పతిి ఒకురధకట జీవిత్ం, స్తవచఛ, వాకితగత్ భదతి్లకు హకుు ఉంద్ి - అధకిర్ణం 2 

(సరధయ్ ైనద్ి:- పతిి ఒకురధకట జీవిత్ం, స్తవచఛ, వాకితగత్ భదతి్లకు హకుు ఉంద్ి - అధకిర్ణం 3) 
98. ద్ేశ్ సరధహదసద లకు లోబడి పతిి ఒకురధకట స్తవచుగా సంచరధంచే హకుు, నివాసం ఏర్ుర్చసకున ేహకుు ఉంటాయ్. ఇద్ి విశ్వవాాపత  

మలనవ హకుుల పకిటన లోని ఎననవ అధికర్ణ?                                                                 జ. అధికర్ణం 13 (1) 
99. విశ్వవాాపత  మలనవ హకుుల పకిటన లోని ఏ అధికర్ణ పకిార్ం పతిి ఒకురధకట సొ ంత్ ద్ేశ్ంతో సహా ఏ ద్శేాన ైననయ వీడే హకుు, 

తిరధగధ సొ ంత్ ద్శేానికి చేర ేహకుు ఉంటాయ్?                                                                        జ. అధికర్ణం 13 (2) 
100. విశ్వవాాపత  మలనవ హకుుల పకిటన లోని ఏ అధికర్ణ ఏ అధకిర్ణ ద్యవరా పతిి ఒకురధకట సవత్ంత్ ి, నిష్టుక్షపాత్ టిబిుానల్ 

ద్యవరా బహిర్ంగ విచయర్ణనస కోరే హకుు ఉంటుంద్ి?                                                                    జ. అధకిర్ణం 10 

101. మణపిూర్ పసిసత త్ం ర ండు విలక్షణ భౌగోళిక పది్శేాలనస కలిగధ ఉంద్ి. అవి 1. కొండలు.  2.______               జ. లోయలు 
102. మణపిూర్ ప్  ైబ్లిటషి్ వార్ధ ఎపుుడు నియంత్ణి సాధించయర్ధ?                                                           జ. 1891లో 
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103. మణపిూర్ రాజాానిన భార్త్ ద్శే్ంలో విలీనం చసేూత  రాజు ఎపుుడు ఒపుందం ప్ ై సంత్కం చేసాడు? 

జ. 1949 లో (21 స్ ప్ ీంబర్ 1949 న మణపిూర్ భార్త్ద్ేశ్ంలో కలిస్రంద్ి) 

104. భార్త్ద్ేశ్ంలో మణపిూర్  విలీనం కావడయనిన ఎవర్ధ వాతిరేకంిచయర్ధ? 

జ. మణపిూర్ లోని కొండపాింతయలలో నివస్రంచ ేగధరధజన తగెల పజిలు 
105. AFSPA నస విసతరధంపుము.              జ. Armed Forces Special Powers Act - సాయుధ దళాల పతిేాక అధకిారాల చటీం 

106. ద్ేశ్ విద్ోిహ చర్ాలలో పాలగగ ంటునయనర్నన అనసమలనం వస్తత  ఆ వాకితని అర ససీ  చయెాటానికి లేద్య కాలిు చంపటానికి 
అధకిార్ం భదతియ స్రబబంద్కిి ఏ చటీం ద్యవరా వచిుంద్?ి                జ. సాయుధ దళాల పతిేాక అధకిారాల చటీం-1958 ద్యవరా 

107. సాయుధ దళాల పతిేాక అధకిారాల చటీం-1958 ప్ ై వచిున ఆరోపణలు ఏమట?ి 

జ. సాయుధ దళాల పతిేాక అధికారాల చటీం-1958 లోని అంశాలు దసరధవనియోగం అయలాయని, అమలయకుల ైన వాకుత లు 
త్ర్చూ వేధింపులు, హింసకు గుర్యలార్ని, చంపబడయా ర్ని ఆరోపణలు ఉనయనయ్. అంతకేాకుండయ సాయుధ దళాలు మహిళలనస 
ద్ోప్రడీ, అతయాచయరాలకు గురధచశేాయనన ఆరోపణలు కూడయ ఉనయనయ్. 

108. సాయుధ దళాల నిర్బంధంలో ఉంటట చనిపో య్న 32 ఏళి మణపిూర్ మహళి ఎవర్ధ?                 జ. త్ంగజం మనోర్మ 

(వివర్ణ:- 11 జుల ై 2004 (10 వ తదె్వ రాతిి) తలిెవార్ధజామున 3.30 గంటల పాింత్ంలో  “త్ంగజం మనోర్మ” నస ఆమ  ఒక 
తీవవిాద సంసథ  సభుారాలిగా అనసమలనించి అర ససీ  చేశార్ధ. 5.30 గంటల పాింత్ంలో ఆమ నస త్ుపాకితో కాలిు చంప్తశార్ధ. ఆమ  
త్ప్రుంచసకొని పారధపో త్ుననందసన చంపవలస్ర వచిుందని సాయుధ దళాల వాదన. కాని ఆమ నస అతయాచయర్ం చసే్ర చంప్తశార్ని 
ఆరోపణలు వచయుయ్.) 

109. మ ైరా ప్ ైబీ అంటే ఏమట?ి                                                        జ. మ రైా ప్ ైబీ అంటే కాగడయలు పటుీ కుననవాళళళ.  
110. మ ైరా ప్ ైబీ అనేద్ ిఏ భాష్టా పదం? 

ప్ ైటే;        మజో;       మ టైలై;       వ ఫై్ ై                            జ. మ టైల ై  (మ టైలై భాష్టనస మణపిురధ భాష్ట అని కూడయ అంటార్ధ) 
111. మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామం ఎపుుడు మొదలయ్ంద్?ి                                                        జ. 1970 ల చివరధ కాలంలో 
112. మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామం ఏ ఉద్ేదశ్ంతో  మొదలయ్ంద్?ి 

జ. 1970 ల చివరధ కాలంలో తయగధ బజార్ధలలో గ్డవ చెయాకుండయ నివారధంచటానిక ిఇద్ ిమొదలయ్ంద్ి 
113. మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామంకి సంబంధంిచి సరధకానిద్ ి

తయగధ బజార్ధలలో గ్డవ చయెాకుండయ నివారధంచటానికి ఇద్ి మొదలయ్ంద్ి; 
పహారా కాస్త వాళళళ కరీ్కు గుడా చసటిీ , కరిోస్రన్ తో త్డపి్ర వ లిగధంచిన కాగడయలు పటుీ కునవేార్ధ; 
మహిళలు, పుర్ధష్టులు కలిస్ర రాత్ుిళళళ పహారా కాస్తవార్ధ; 
1970 ల చివరధ కాలంలో ఇద్ి మొదలయ్ంద్ి. 
జవాబు:- మహళిలు, పుర్ధష్టులు కలిస్ర రాత్ుిళళళ పహారా కాస్తవార్ధ 
(సరధయ్ ైనద్ి:- మహళిలు మలత్మిే రాత్ుిళళళ పహారా కాస్తవార్ధ) 

114. మణపిురధ సావత్ంతయియనికి “సాయుధ ఉదామం” ఎపుుడు మొదలయ్ంద్?ి                              జ. 1980 ల ఆర్ంభంలో 
115. మణపిూర్ రాషీ్టంా ఎందసకు “కలోి లిత్ పాింత్ం” గా పకిటించబడింద్?ి 

జ. భార్త్ ద్శే్ం నసంచి విడిపో య్ మణపిూర్ సవత్ంత్ంిగా ఉండయలని తీవవిాద సంసథలు ఉదామలలు చేయడం వలన 

(వివర్ణ: మణిపూర్ రాష్టాీ ా నిన స్ ప్ ీంబర్ 1980 లో కలోి లిత్ పాింత్ంగా పకిటించి, సాయుధ దళాల పతిేాక అధకిారాల చటీం-
1958 నస అమలు చేసార్ధ) 

116. “మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామం” ఎందసకు “మలనవ హకుుల ఉదామంగా” మలర్ధు చెంద్ింద్?ి 

జ. సాయుధ దళాల పతిేాక అధికారాల చటీం-1958 ద్యవరా పతిేా క అధికారాలు పొ ంద్ని స్ నైాం మలనవ హకుుల ఉలింఘనకు 
పాలుడటం వలన మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామకార్ధలు స్ నైిక చర్ాలకు వాతిరకేంగా నిర్సనలు చపేటీడం మొదలుప్ టాీ ర్ధ. 

117. మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామకార్ధలు ఏ చటాీ నిన ర్దసద  చేయమని ఉదామంచయర్ధ? 

జ. సాయుధ దళాల పతిేాక అధికారాల చటీం-1958 నస ర్దసద  చయేమని 

118. సాయుధ దళాల పతిేాక అధకిారాల చటీం-1958 ర్దసద  చయేమని 16 సంవత్సరాలు నిరాహార్ ద్వక్ష చసే్రన మహిళ ఎవర్ధ? 
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జ. ఇరోం ష్టరధమలల (ఈమ కు ఐర్న్ లేడీ అనే ప్తర్ధ వచిుంద్ి) 
(వివర్ణ:- 02.11.2000 న నిరాహార్ ద్వక్ష మొదలు ప్ టిీంద్ి. 09.08.2016 న నిరాహార్ ద్వక్షనస విర్మంచింద్ి. 
ఈమ  నిరాహార్ ద్వక్ష చయేడం, కొద్ిదరోజులకు పో లీససలు అర ససీ  చయేడం, కోర్ధీ  శిక్ష వేయడం, పో లీససలు ఆమ కు హాసుటల్ లో 
ఫ్ూి య్డ్స ఎకిుంచడం, శిక్ష కాలం పూర్తయ్న త్రావత్ మళీళ నిరాహార్ద్వక్ష చేయడం ఇలల ఈ 16 సంవత్సరాలు నిరాహార్ ద్వక్ష 
చేయడం జరధగధంద్ి.) 

119. సాయుధ దళాల పతిేాక అధకిారాల చటీం-1958 ర్దసద  చయేటానికి ఉనన అవకాశాలనస పరధశీలించటానికి పభిుత్వం ఎవరధని 
నియమంచింద్?ి                                                                జ. బ్ల.ప్ర. జీవన్ ర డిా  (ఇత్నస ససప్ీిం కోర్ధీ  నయాయమూరధత)  
(వివర్ణ:- 19, నవంబర్ధ 2004 న బ్ల.ప్ర. జీవన్ ర డిా  అధాక్షత్న ఐదసగుర్ధ సభుాల కమటనీి కేంద ిపభిుత్వం నియమంచింద్ి. 
ఈ కమట ీత్న నివదే్ికనస 2005 లో సమరధుంచింద్ి. కాని ఇంత్వర్కు ద్యనిని అమలు చయేలేదస.) 

120. పసిసత త్ సామలజిక ఉదామలలలో మౌళిక అంశ్ం కానిద్దే్?ి 

అణుకరామగారాలు,కాలుష్టా పరధశ్ీమలు;          మలనవ హాకుులు;          కుటుంబ నియంత్ణి;         పరాావర్ణ ర్క్షణ 

జవాబు:- కుటుంబ నియంత్ణి; 
(వివర్ణ:- పసిసత త్ం అణుకరామగారాలు, కాలుష్టా పరధశ్మీలు కి వాతిరకేంగా, మలనవ హకుుల ఉలింఘనకు వాతిరకేంగా, 
పరాావర్ణయనిన పరధర్క్ించవలస్రంద్గిా సామలజిక ఉదామలలు జర్ధగుత్ునయనయ్) 

121. సామలజిక ఉదామలలనినంటిలోనూ లేని సార్ూపా అంశ్ం 

మలర్ధులనస పతిిఘటించడం;         ఒక రాజకటయ పారీీ అండతో ఉదామం చపేటీడం; 
మలర్ధులనస కోర్ధకోవడం;              భాగసావమా, పజిాసావమక పదుత్ులలో ఉదామ నిర్వహణ; 
జవాబు:- ఒక రాజకటయ పారీీ అండతో ఉదామం చపేటీడం 

( వివర్ణ:- సామలజిక ఉదామలలు సాధయర్ణంగా రాజకటయ పారీీలకు దూర్ంగా ఉండి ఒక ఆశ్యం కోసం కలిస్ర పనిచేసాత య్. 
ద్యంటలి  పాలగగ ంటునన వాళళి  వివిధ రాజకటయ పారీీలకు చెంద్ని వాళళళ కావచసు.) 

122. కిీంద్విానిలో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ - మధాపది్ేశ్           సారా వాతిరకే ఉదామం            -       ఆంద ిపది్శే్ 

స్ ైల ంట్ వాాలీ ఉదామం - కరాా టక                మ రైా ప్ ైబీ ఉదామం           -      మణపిూర్ 

జవాబు:- స్ లై ంట్ వాాలీ ఉదామం – కరాా టక (సరధయ్ ైనద్ి:- స్ ైల ంట్ వాాలీ ఉదామం – కేర్ళ) 
123. కిీంద్విాటిలో  పరాావర్ణ ఉదామం కానిద్ి 

నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్;        మ ైరా ప్ బైీ ఉదామం;         గీీన్ ప్సీ్ ఉదామం;         స్ లై ంట్ వాాలీ ఉదామం 

జవాబు:- మ ైరా ప్ ైబీ ఉదామం 

124. కిీంద్విానిలో సరధకాని జత్నస గురధతంచండి. 
నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్    - త్ంగజం మనోర్మ 

యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ లో మలనవ హకుుల ఉదామం  -  ఆండే ిసఖరోవ్ 

అమ రధకాలో పౌర్హకుుల ఉదామం   - డయ. మలరధీన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ 

మమణిపూర్ లో మలనవ హకుుల ఉదామం  - ఇరోం ష్టరధమలల 
జవాబు:- నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ - త్ంగజం మనోర్మ (సరధయ్ ైనద్ి:- నర్మద్య బచయవయ ఆంద్ోళన్ – మథేయ పాటుర్) 

125. ఇంద్రిా సాగర్ డయాం ఏ నద్ి ప్ ై ఉననద్?ి                                                                           జ. నర్మద్య నద్ి ప్  ై

22. పౌరులు, పుభుతయవలు 
1. సమలచయర్ హకుు చటీం ఎపుుడు ఆమోద్ించబడింద్ి?                                                                     జ. 2005 లో 

(వివర్ణ:- సమలచయర్ హకుు చటాీ నిన 15, జూన్, 2005 న పారి్మ ంట్ ఆమోద్ించింద్ి. 12, అకోీ బర్ధ, 2005 నసండ ిఅమలులోక ి
వచిుంద్ి) 

2. కింద్ి వాకాాలనస పరధశీలించండ.ి 
(i)  సమలచయర్ం కోసం పజిలు ఉదామలలు చయేడం వలన కంేద ిపభిుత్వం సమలచయర్హకుు చటీం చేస్రంద్ి. 
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(ii) రాజాాంగం పకిార్ం పౌర్ధలకు హకుులనస కలిుంచవలస్ర ఉననందసన అందసలో భాగంగా కేంద ిపభిుత్వం  
     సమలచయర్హకుు చటీం చసే్రంద్ి 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 

ఎ) (i) మలత్మి ే      బ్ల) (ii) మలత్మి ే       స్ర) (i) మరధయు (ii)           డి) ర ండూ కావు          జ.  స్ర) (i) మరధయు (ii)     
3. కింద్ి వాకాాలనస పరధశీలించండ.ి 

ఎ. పతిి పభిుత్వ శాఖ రధకార్ధా లనస నిర్వహించి, వాటనిి అడగిధన పౌర్ధలకు అందసబాటులో ఉంచయలి.  
బ్ల. పతిి పభిుత్వ శాఖ సవచుందంగానే కొనిన వివరాలనస బహిర్గత్ం చయేలలి. 
సమలచయర్ హకుు చటీం కి సంబంధించి ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ ిఏద్?ి 

ఎ) ఎ మలత్మి ే     బ్ల)  బ్ల మలత్మిే       స్ర) ఎ మరధయు బ్ల         డి) ర ండూ కావు.                    జ. (స్ర) ఎ మరధయు బ్ల. 
4. PWD ని విసతరధంచండి.                                                           జ. పజిా పనసల శాఖ (Public Works Department) 
5. ఒక వాకిత త్మ గాీ మంలో వసే్రన రోడుా కు అయ్న ఖర్ధు వివరాలు కావాలని జిలలి  కారాాలయంలో సమలచయర్ హకుు చటీం కింద 

దర్ఖలససత  చేసాడు. ద్వనికి సంబంధించిన సమలచయర్ం మండల కారాాలయంలో ఉంద్ి. అటువంటపుుడు  జిలలి  కారాాలయంవార్ధ 
ఏ విధంగా వావహరధంచయలి? 

మండల కారాాలయం నసండి సమలచయర్ం తపె్రుంచసకోమని చెపువచసు; 
జిలలి  కారాాలయంలో ఈ సమలచయర్ం లేదస కాబటిీ  అడిగధన సమలచయరానిన ఇవవలేమని చపెువచసు; 
మండల కారాాలయం నసండి సమలచయరానిన తపె్రుంచి ఇవావలి; 
జిలలి  కారాాలయంలో ఈ సమలచయర్ం లేదస కాబటిీ  ఎటువంట ిసమలధయనం ఇవవనవసర్ం లేదస. 
జవాబు:- మండల కారాాలయం నసండి సమలచయరానిన తపె్రుంచి ఇవావలి. 

6. పభిుత్వ పార్శాలకు పౌర్ సమలచయర్ అధకిారధ ఎవర్ధ?                                                          జ. పధియనోపాధయాయుడు 
7. సమలచయర్ హకుు చటీం కిందక ివచేు సంసథ  కానిద్ి 

పజిా పనసల శాఖ కారాాలయం;                                              విద్యా శాఖ కారాాలయం; 
సవంత్ నిధసలతో నడుపబడుచసనన సవచుంద సంసథ కారాాలయం;       ముఖామంతిి కారాాలయం 

జవాబు:- సవంత్ నిధసలతో నడుపబడుచసనన సవచుంద సంసథ  కారాాలయం 

(వివర్ణ:- పభిుత్వ సంసథ , పిభుత్వ నియంతితి్ సంసథ , పిభుత్వం నిధసలు సమకూరధున సంసథలు సమలచయర్ హకుు చటీం కింద్ికి 
వసాత య్. పతి్ాక్షంగా లేద్య పరోక్షంగా ఎకుువ మొత్తంలో పభిుత్వ నిధసలు అంద్ ేసవచుంద సంసథలు కూడయ ఈ చటీం కింద్ికి వసాత య్.) 

8. ఏ ర్కమ ైన సమలచయర్ం పజిలకు అందసబాటులో ఉంచసటలో మనహాయ్ంపు ఉంద్?ి 

పభిుత్వ సంసథ  వివరాలు, విధసలు, బాధాత్లు; 
వాకిత జీవితయనికి లేద్య భౌతిక భదతి్కు భంగం కలిగధంచ ేసమలచయర్ం; 
పభిుత్వ సంసథ  లోని అధకిార్ధలు, ఉద్ో ాగససత ల అధికారాలు, విధసలు; 
పభిుత్వ సంసథ  అమలు చసేసత నన సబ్లసడీ పథకాల వివరాలు 
జవాబు:- వాకిత జీవితయనికి లేద్య భౌతిక భదతి్కు భంగం కలిగధంచే సమలచయర్ం. 

9. ఈ కిీంద్ి వాటిలో ఏ సమలచయరానిన పజిలకు అందసబాటులో ఉంచయలి? 

శాసన సభల హకుులకు భంగం కలిగధంచ ేసమలచయర్ం; 
గోపాంగా ఉంచసతయర్నన భావనతో విద్ేశ్ పభిుతయవల నసంచి అంద్ిన సమలచయర్ం; 
భార్త్ద్ేశ్ సార్వభౌమత్వం, సమగీత్లనస పభిావిత్ం చసే్త సమలచయర్ం; 
పభిుత్వం ర్ూపొ ంద్ించిన వారధషక బడెాట్ వివరాలు 
జవాబు:- పభిుత్వం ర్ూపొ ంద్ించిన వారధషక బడెాట్ వివరాలు 

10. సమలచయర్ హకుు చటీం నస ఎవర్ధ చేసార్ధ?                                                                                జ. పారి్మ ంట్ 

11. సమలచయర్ హకుు చటీంనస సవరధంచే అధికార్ం ఎవరధకి ఉంద్ి?                                                         జ. పారి్మ ంట్ కి  
12. సమలచయర్ హకుు చటీంకి సవర్ణ చసే్త అధికార్ంలో  పారి్మ ంట్ క ిగల పరధమతి ఏద్ి? 
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జ. రాజాాంగం అర్ుం చసేసకుని నిర్వచించిన ద్యనికి మదదత్ుగా, సమలచయరానిక ిఉనన మౌళిక హకుుకు భంగం కలిగధంచలేల 
సమలచయర్ హకుు చటీంకి సవర్ణ చయేరాదస. 

13. సమలచయర్ హకుుకు సంబంధించిన కింద్ి వాకాాలనస పరధశీలించి, ఏద్ ిసరధయ్ ైనద్ి కాద్ో  గురధతంచండి. 
సమలచయర్ం త్నకు ఎందసకు కావాలో వివరధంచయలిసన అవసర్ం లేదస. 
చేతితో రాస్రన ఉత్తర్ం ర్ూపంలో కాని, ఎలకాీర నిక్ మ య్ల్ ర్ూపంలో కానీ సమలచయరానిన కోర్వచసు. 
మౌఖికంగా సమలచయరానిన అడగిధతే, “సమలచయర్ అధికారధ” సమలచయరానిన ఇవావలిసన అవసర్ం లేదస. 
సమలచయరానిన స్తకరధంచే వాకిత తయనస ఎవరో తలెియచయేలలిసన అవసర్ం లేదస. 
జవాబు: మౌఖికంగా సమలచయరానిన అడిగధతే, “సమలచయర్ అధికారధ” సమలచయరానిన ఇవావలిసన అవసర్ం లేదస. 
(వివర్ణ:- ఒక వళే ఒక వాకిత ఉత్తర్ం రాయలేకపో తే పౌర్ సమలచయర్ అధికారధ లేద్య రాషీ్ట ాపౌర్ సమలచయర్ అధకిారధ వదద మౌఖికంగా 
చెపుటం ద్యవరా కూడయ దర్ఖలససత  ఇవవవచసు) 

14. సమలచయర్ం కోరే వాకుత లలో ఎవరధకి ర్ధససము చలిెింపు నసంచి మనహాయ్ంపు ఉంటుంద్?ిజ. ద్యరధదయి రేఖకు ద్గిువన ఉననవారధకి 
15. ద్యరధదయి రేఖకు ఎగువన ఉననవార్ధ సమలచయర్ం కావాలనసకుంటే ఎంత్ ర్ధససము చెలిించయలి?       జ. 5 – 10 ర్ూపాయల మధా 
16. పౌర్ సమలచయర్ అధకిారధ సమలచయర్ం ఇవవకపో తే ఎవవరధకి ఫ్రరాాదస చయేలలి?                           జ. అప్రులేట్ అధకిారధ వారధకి  
17. పభిుత్వ పాఠ్శాల పధియనోపాధయాయుడు పౌర్ సమలచయర్ అధకిారధ అవుతయడు. అప్రులేట్ అధకిారధ ఎవర్ధ అవుతయర్ధ? 

జ. మండల విద్యాశాఖలద్కిారధ 
18. PIO ని విసతరధంచండి.                                                       జ. Public Information Officer - పౌర్ సమలచయర్ అధికారధ 
19. SPIC ని విసతరధంచండి.  

జ. State Public Information Commissioner రాషీ్ట ాసమలచయర్ కమీష్టనర్ / రాషీ్ట ాపౌర్ సమలచయర్ కమీష్టనర్ 

20. CPIC ని విసతరధంచండి. 
జ. Central Public Information Commissioner కేంద ిసమలచయర్ కమీష్టనర్ / కేంద ిపౌర్ సమలచయర్ కమీష్టనర్ 

21. SIO  ని విసతరధంచండి.                                      జ. State Public Information Office/ రాషీ్ట ాపౌర్ సమలచయర్ కారాాలయం 

22. CIO  ని విసతరధంచండి.                                                 జ. Central Information Office/ కేంద ిసమలచయర్ కారాాలయం 

23. రాషీ్ట ాపభిుత్వ శాఖలకు చెంద్ిన పౌర్ సమలచయర్ అధికార్ధలు, అప్రులేట్ అధకిార్ధలు ఎవరధకి జవాబుద్యరీగా ఉంటార్ధ? 

జ. రాషీ్ట ాపౌర్ సమలచయర్ కారాాలయలనికి 
24. కేంద ిపభిుత్వ శాఖలకు చెంద్ని పౌర్ సమలచయర్ అధకిార్ధలు, అప్రులేట్ అధికార్ధలు ఎవరధక ిజవాబుద్యరగీా ఉంటార్ధ? 

జ. కేంద ిసమలచయర్ కారాాలయలనిక ి

25. రాషీ్ట ాపభిుత్వ శాఖకు చెంద్ని పౌర్ సమలచయర్ అధకిారధ, అప్రులేట్ అధికారధ ఇదదర్ూ సమలచయరానిన ఇవవకపో తే ఎవరధని 
సంపది్ించయలి?                                                                                                జ. రాషీ్ట ాసమలచయర్ కమీష్టనర్ 

26. కేంద ిపభిుత్వ శాఖకు చెంద్ిన పౌర్ సమలచయర్ అధకిారధ, అప్రులేట్ అధికారధ ఇదదర్ూ సమలచయరానిన ఇవవకపో తే ఎవరధని 
సంపది్ించయలి?                                                                                                జ. కేంద ిసమలచయర్ కమీష్టనర్ 

27. కిీంద్విాటిలో భిననమ నై ద్యనిని గురధతంచండి 
కేంద ిసమలచయర్ కమీష్టనర్;      పధియన ఎనినకల కమీష్టనర్;    పభిుత్వ పధియన కార్ాదరధశ;      ససప్ీిం కోర్ధీ  పధియన నయామూరధత. 
జవాబు:- పభిుత్వ పధియన కార్ాదరధశ 
(వివర్ణ:- పభిుత్వ పధియన కార్ాదరధశక ిసవయం పతిిపతిత  ఉండదస. మగధలిన వారధక ిసవయం పతిిపతిత  ఉంటుంద్ి.) 

28. కింద్ి వాకాాలనస పరధశీలించండ.ి 
(i) ఒక పభిుత్వ శాఖ చటాీ లనస ఉలింఘించిందని వ లిడించిన సమలచయర్ం ద్యవరా తలెిస్రపుడు ఆ శాఖ అధికార్ధలప్ ై చర్ా 
తీససకొన ేఅధికార్ం సమలచయర్ కమీష్టనర్ కి ఉంటుంద్ి. 
(ii) ఒక పభిుత్వ శాఖ చటాీ లనస ఉలింఘించిందని వ లిడించిన సమలచయర్ం ద్యవరా తెలిస్రపుడు ఆ శాఖ అధకిార్ధలప్ ై చర్ా 
తీససకొన ేఅధికార్ం నయాయసాథ నయనికి ఉంటుంద్ి. 
ప్ ై వాకాాలలో సర ైనద్ి ఏద్?ి 
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ఎ) (i) మలత్మి ే      బ్ల) (ii) మలత్మి ే        స్ర) (i) మరధయు (ii)        డి) ర ండూ కావు                జ. (బ్ల) (ii) మలత్మి ే   
29. సమలచయర్ హకుు చటీం (స.హ. చటీం) యొకు ఉద్ేశ్ం ఏమ? 

జ. పభిుత్వ పాలన లో పార్దర్శకత్. జవాబుద్యరతీ్నం కలిుంచడయనికి 
30. నయాయ స్తవల ప్ఠీాల చటీం లేద్య నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథల చటీం ని మొదట ిసారధగా ఎపుుడు చేసార్ధ?       జ. 1987 లో 
31. నయాయ స్తవల ప్ఠీాల చటీం లేద్య నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథల చటీం ని ఏ ఏ సంవత్సరాలలో సవరధంచయర్ధ? 

జ. 1994 లో మరధయు 2002 లో 
32. ఏ చటీం పకిార్ం “పజిా నయాయ ప్ీఠాలనస” లేద్య “లోక్ అద్యలత్” లనస ఏరాుటు చేసార్ధ? 

జ. నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ  చటీం-1987 పకిార్ం. 
33. “లోక్ అద్యలత్” ల ఉపయోగమేమటి?                                         జ. ఖర్ధు లేకుండయ త్వరధత్గతిన నయాయం పొ ందవచసు 

34. ఆరధుక లేక ఏ ఇత్ర్ కార్ణయల వలి న ైనయ ఏ పౌర్ధడకిి కూడయ నయాయం లభించకుండయ ఉండకూడదనన ఉద్ేదశ్ంతో ఏర్ుర్చిన సంసథ  
ఏద్ి?                                                                           జ. నయాయ స్తవా ప్ఠీ్ం లేద్య నయాయ స్తవా పాిధికార్ సంసథ  

35. నయాయ స్తవా పాిధికార్ సంసథ  ఉద్ేదశ్ం కానిద్ి 
అనిన వరాగ ల పజిలకు ఉచిత్, సమర్ు నయాయ స్తవలనస అంద్ంిచటం 

ఆరధుక లేక ఏ ఇత్ర్ కార్ణయల వలి న ైనయ ఏ పౌర్ధనికట నయాయం అందని పరధస్రథతి లేకుండయ చూడడం; 
లోక్ అద్యలత్ లనస ఏరాుటు చేయడం 

కోర్ధీ ల బయట సమర్ు, పతియామలనయ, సృజనయత్మక వివాద పరధష్టాుర్ విధయనయనిన ర్ూపొ ంద్ంిచటం 

జవాబు:- అనిన వరాగ ల పజిలకు ఉచిత్, సమర్ు నయాయ స్తవలనస అంద్ించటం 

(సరధయ్ ైనద్ి:- బలహనీ వరాగ ల పజిలకు ఉచిత్, సమర్ు నయాయ స్తవలనస అంద్ించటం) 
36. NALSA నస విసతరధంచండి.                         జ. National Legal Services Authority – జాతీయ నయాయ స్తవల పాిధికార్ సంసథ  
37. జాతీయ నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ  (NALSA) క ిపాాటని్-ఇన్-చీఫ్ (అధపితి) గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ? 

జ. ససప్ీిం కోర్ధీ  చీఫ్ జస్రీస్ (ససప్ీిం కోర్ధీ  పధియన నయాయమూరధత) 

38. జాతీయ నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ  కి కార్ానిరావహక చెైర్మన్ (ఎగధాకూాటవి్ చెరై్మన్) గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ?   
జ. ససప్ీిం కోర్ధీ  లో స్ీనియర్ జడిా  

39. SLSA నస విసతరధంచండి.                                    జ. State Legal Services Authority – రాషీ్ట ానయాయ స్తవల పాిధికార్ సంసథ  
40. రాషీ్ట ానయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ (SLSA) కి పాాటని్-ఇన్-చీఫ్ (అధపితి) గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ? 

జ. రాషీ్ట ాహెై కోర్ధీ  చీఫ్ జస్రీస్ (రాషీ్ట ాహెై కోర్ధీ  పధియన నయాయమూరధత) 
41. రాషీ్ట ానయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ (SLSA) కి కార్ానిరావహక చెరై్మన్ (ఎగధాకూాటవి్ చెైర్మన్)  గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ? 

జ. పదవిలో ఉనన లేద్య పదవీ విర్మణ చేస్రన రాషీ్ట ాహె ైకోర్ధీ  జడిా  
42. DLSA నస విసతరధంచండి.                                జ. District Legal Services Authority – జిలలి  నయాయ స్తవల పాిధికార్ సంసథ  
43. జిలలి నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ  క ిఎక్స అఫ్ీష్రయో చెైర్మన్ (అధపితి) గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ?                         జ. జిలలి  జడిా  
44. మండల (తయలుకా) నయాయ స్తవల పాిధికార్ సంసథకు (Mandal (Taluk) Legal Services Authority)  ఎక్స అఫ్షీ్రయో చెైర్మన్ 

(అధపితి) గా ఎవర్ధ ఉంటార్ధ?                                       జ. సంఘ (సంసథ) పరధధి లో పనిచసేసత నన స్నీియర్ స్రవిల్ జడిా  
45. లోక్ అద్యలత్ లో చేపటీగూడని వాాజాాలు (కేససలు) 

వ ైవాహిక విభదే్యలకు సంబంధంిచిన కసేసలు;                   భర్ణయనికి సంబంధించిన కసేసలు; 
అనిన ర్కాల కిీమనల్ కేససలు;                                   అనిన ర్కాల స్రవిల్ కసేసలు; 
జవాబు:- అనిన ర్కాల కిీమనల్ కసేసలు 
(సరధయ్ ైనద్ి:-కొనిన ర్కాల కిీమనల్ కసేసలు మలత్మిే చటీ రీతయా రాజీకి అర్హత్ కలిగధ ఉంటాయ్. వాటనిి మలత్మి ేలోక్ అద్యలత్ 
చేపడుత్ుంద్ి) 

46. నయాయ స్తవల సంసథల ద్యవరా ఉచిత్ నయాయ సహాయం పొ ందడయనికి అర్హత్ లేని వాకుత లు 
అలుసంఖలాక వరాగ లకు చెంద్ని వాకుత లు;                  ష్ డూాలా్ కులలలు (SC), ష్ డూాలా్ జాత్ులకు (ST) చెంద్ని వాకుత లు;  
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స్ీత రలు, ప్రలిలు;                                                  పారధశాీ మక కారధమకులు. 
జవాబు:- అలుసంఖలాక వరాగ లకు చెంద్ని వాకుత లు 

47. నయాయ స్తవల సంసథల ద్యవరా ఉచిత్ నయాయ సహాయం పొ ందడయనికి వారధషక ఆద్యయ పరధమతి ఎంత్?         జ. లక్ష ర్ూపాయలు 
48. కిీంద్విానిలో సరధకాని జత్ ఏద్?ి 

వాభిచయర్ వృతిత  (నివార్ణ) చటీం - 1956 

బాల నేర్ససత ల నయాయ చటీం  - 1976 

నయాయ స్తవల పాిధకిార్ సంసథ చటీం - 1987 

మలనస్రక ఆరోగా చటీం    - 1987 

జవాబు: బాల నేర్ససత ల నయాయ చటీం – 1976    (సరధయ్ నైద్ి:- బాల నేర్ససత ల నయాయ చటీం – 1986) 
49. లోక్ అద్యలత్ కి సంబంధించి సరధయ్ ైనద్ ికానిద్ ిఏద్?ి 

అడవకటిే ద్యవరా ఉచిత్ నయాయ సలహా అంద్ిసాత ర్ధ; 
స్రవిల్ కోర్ధీ  ఇచేు తీర్ధుకి ఉండే విలువ లోక్ అద్యలత్ ఇచేు తీర్ధుకి ఉంటుంద్ి. 
లోక్ అద్యలత్ ఇచిున తీర్ధు ప్ ై అప్ుీలుకు అనసమతిసాత ర్ధ; 
పౌర్ విచయర్ణ సమృతి, సాక్షాల చటీం వంటి వాటలిోి  ప్తర్ునన విధయనయలనస ఖచిుత్ంగా పాటించయలని లేదస. 
జవాబు:- లోక్ అద్యలత్ ఇచిున తీర్ధు ప్  ైఅప్ీులుకు అనసమతిసాత ర్ధ; 
(వివర్ణ:- లోక్ అద్యలత్ యొకు ఉద్ేదశాలలో ఒకట ివివాద్యలనస త్వరధత్ంగా పరధష్టురధంచడం. కాబటిీ  లోక్ అద్యలత్ ఇచిున 
తీర్ధు ప్  ైఅప్ీులుకు అనసమతించర్ధ) 

50. కోర్ధీ ల బయట త్గాద్యల పరధష్టాురానికి ఉనన పతియామలనయ విధయనమదే్?ి  జ. లోక్ అద్యలత్  
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