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PRE-FINAL EXAMINATIONS – 2022 – 2023 
Social Studies [Telugu Medium] – held on dt. 17.03.2023 

Principles of Valuation 
[ Prepared by K.Venkata Rao, S.A. [S.S.], M.C.H. School, Kaspa, Vizianagaram. Ph. No.92471669390] 

SECTION – I 

1. థార్ ఎడారిలో ప్రవహ ించే ఒకే ఒక్క నది లూనీ. ఇది సముద్రింలో క్లవద్ు. 
2. 1. యుదాా న్ని దేేషిదాద ిం – శ ింతిన్న ప్రరమిదాద ిం      

2. యుదా్ిం వినాశనిం – శ ింతిం విక సిం  
3. యుదా్ిం వద్ుద  – శ ింతియే ముద్ుద                
4. యుదాద న్నక ింద్ుక్ు త ింద్ర – చరచలు జరుప్ు ముింద్ర 
5. ర క్షసుల ఆయుధిం యుదా్ిం – రక్షక్ుల ఆయుధిం శ ింతి   
6. ప్ ర ణాలు తీసర ఆయుధాల క్నాి – శ ింతిన్న ప్ ించే చరచలు మిని 
[ప్ ై వ టిలో ఏవ ైనా ర ిండు లేదా ఏవ ైనా ఇతర సరియ ైన న్ననాదాలు] 

3. శ్రీ అబ్ుద ల్ నజీర్ 
4. వ న్నజులా, ఆసిరయిా, ఫిలిప్ ైన్స్, నయూజిలాిండ్ 
5. 2 సింవత్ర ల 11 న లల 18 రోజులు 
6. 1. భూమి 2. శీమ 3. మూలధనిం  4. జణా నిం, వ ూప్ ర ద్క్షత 
7. ఉతత ర అట్ల ింటిక్ సింధి వూవసథ  
8. 1. సమాచార హక్ుక చటరిం వలన ప్రభుతే ప్ లన లో ప్ రద్రశక్త. జవ బ్ుదారీతనిం ఏరపడ ింది. 

2. ఈ చటరిం వలన అవినీతిన్న అరిక్టరవచుచ. 
3. ఈ చటరిం వలన ప్రజణ ధనిం సకీ్మింగ  విన్నయోగిించబ్డుత ింది. 
4. స మానూ ప్ౌరులు గూడా సమాచార న్ని తెలుసుకోగలరు. 
5. ప్రజస ేమూింలో నాూయమ ైన ప్రిప్ లనక్ు ఇది దో హద్ప్డుత ింది. 
[ప్ ై వ టిలో ఏవ ైనా ర ిండు లేదా ఏవ ైనా ఇతర సరియ ైన న్ననాదాలు] 

9. అక్షర సూతా శ తిం ఎక్ుకవగ  ఉిండడిం వలన స్త ీల ప్టల  వివక్షత తక్ుకవగ  ఉిండడిం 
 (ఇతర సరియ ైన సమాధానాన్ని క్ూడా ప్రిశ్రలిించిండ ) 

10. బే్టీ బ్చావో బే్టీ ప్డావో  [ఇతర సరియ ైన సమాధానాన్ని క్ూడా ప్రిశ్రలిించిండ ] 
11. ఇక్కడ  అడవిలో కీచుర ళ్ళు లేవు. అింద్ువలన న్నశశబ్ద ింగ  ఉింట ింది. క వున దీన్నకి న్నశశబ్ద  లోయ అనే ప్రరు వచ్కింది.  
12. నాసిక్, అహమమద్ నగర్, ప్ూణే, సతార , స ింగిల, కొలాా ప్ూర్ మరియు షో లాప్ూర్ 

 
 

SECTION – II 

13. 1. సుభ్ష్ చింద్రబో్ స్ బ్రరటీష్ వ రితో ప్ో ర డట్న్నకి జప్ న్స సహాయిం కోర డు. 
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2. జప్ న్స చేత ప్ట ర బ్డ న భ్రతీయ స ైన్నక్ులతో క్లిసి 1942 లో  భ్రత జణతీయ స ైనాూన్ని ఏర పట  చేశ డు. 
3. తర ేత అనేక్ మింది మహ ళ్లతో సహా ఇతర భ్రతీయులు భ్రత జణతీయ స ైనూింలో చేర రు 
4.  అతను దాదాప్ు మూడు సింవత్ర లు బ్రరటిష్ వ రికి వూతిరేక్ింగ  జప్ న్స  స ైనూింతో క్లిసి ప్ో ర డాడు 

14. 1. గోమతి 
2. తమా్, సో న్స, చింబ్ల్, సిింద్, బే్తాే, కేన్స 
[English Medium లో south flowing rivers అన్న ఇవేడిం జరిగిింది. దీన్న అరథిం ద్క్ష ణిం వ ైప్ు ప్రవహ ించే నద్ులు అన్న 
అరథిం. క నీ తెలుగు మీడ యిం లో ‘ద్క్ష ణిం నుిండ  క్లుసుత ని నద్ులు’ అన్న ఇవేడిం జరిగిింది. క బ్టిర EM కి, TM కి 
జవ బ్ులు మారుతాయ.] 

15.  120 41I నుిండ  1904I  ఉతత ర అక్షషింశ ల మధూ (120 నుిండ  190 ఉతత ర అక్షషింశ ల మధూ) 
  770  నుిండ  84040I  తూరుప రేఖాింశ ల మధూ (  770  నుిండ  840 తూరుప రేఖాింశ ల మధూ) 

16. 1. 1972-73 నుిండ  2009-10 మధూ క లింలో ఉప్ ధి లో వూవస య రింగిం వ ట్ 74% నుిండ  53 % కి తగిగింది.  
2. ఉప్ ధి లో ప్ రశ ీమిక్ రింగిం వ ట్ 11%  నుిండ  22% కి ప్ రిగి ర ిండ ింతలు అయింది.  
3. ఉప్ ధి లో సరవ రింగిం వ ట్ 15%  నుిండ  25% కి ప్ రిగిింది. 
4. ఇప్పటికీ ఉప్ ధి క్లపనలో వూవస యరింగమే ముింద్ింజలో ఉింది.  

17. 1. ప్రజలు ఎక్ుకవగ  వూవస యేతర ప్నులు చేప్డుతూ నగర లు, ప్టరణాలలో న్నవ సిం ఏరపరచుక్ుింట నాిరు. దీన్ననే  

    ప్టరణీక్రణ అింట్రు. ప్టర ణాలలో జనాభ్ విప్రీతింగ  ప్ రిగిప్ో త ిండటిం వలన అనేక్ సమసూలు వసుత నాియ. 

2. అింద్రికీ గృహవసతి క్లిపించడిం క్ష్ర ిం. ఇలుల  న్నరిమించుకోవడాన్నకి సథ లిం కొరతగ  ఉింట ింది. 
3. జనాభ్క్ు సరిప్డా నీటి సరఫర  చేయడిం క్ష్రిం. వేసవిలో ర ిండు మూడు రోజులకోస రి నీటి సరఫర  చేసుత నాిరు. 
4. మురుగునీటి క లువలలో చెతాత చెదారిం ప్రరుక్ుప్ో య మురుగు నీరు న్నలే ఉిండ ప్ో వడిం వలల  ప్రజలు రోగ లక్ు గురి  
    అవుత నాిరు. 
5. వ హనాలు ప్ రిగిప్ో వడిం వలన టర్ ఫిక్ సమసూలు తలెత త త నాియ. శబ్ద  క లుష్ూిం క్ూడా ప్ రిగిప్ో త నిది. 
6. ప్రిశీమలు, వ హనాలు వలన వ యు క లుష్ూిం ఏరపడుత నిది. 
7. రోడుల ప్ ై చెతాత  చెదారిం ప్రరుక్ుప్ో య రోగ లు ప్రబ్లుత నాియ.  
8. ప్ ల సిరక్ వ డక్ిం ప్ రిగిప్ో వడిం వలన ప్ ల సిరక్ వూర థ లను త లగిించడిం ప్ ద్ద  సమసూగ  మారిింది.  
9. ప్ ల సిరక్ వూర థ లు భూమి ప్ ై ప్ొ రలలో ఉిండ ప్ో వడిం వలన భూమిలోకి నీరు ఇింక్డిం తగిగప్ో తోింది.  
10. ప్రిశీమలు, వ హనాలు, ACలు, ఫిరజ్ లు మొద్లెైన వ టి వలల  హరిత వ యువుల విడుద్ల ఎక్ుకవయ వ తావరణిం  
     వేడెక్ుకతోింది.  
11. అధిక్ జనాభ్ వలన అింట వ ూధులు ప్రబ్లే అవక శిం ఉింది. 
[ప్ ై వ టిలో ఏవ ైనా ర ిండు లేదా ఏవ ైనా ఇతర సరియ ైన ప్ యింట ల ] 
 
 

18. తీవర మాింద్ూ క లింలో యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్.  ఎట వింటి ప్రభ్వ న్నకి గురిక లేద్ు 

దీన్నకి క రణాలు: (a) అింతర ా తీయ మార కట్ తో యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. అనుసింధానమ ై లేద్ు.  

(b) యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. లో ప్రణాళిక  బ్దా్మ ైన ఆరాిక్ విధానిం అమలులో ఉిండేది. అింటే ఏమి ఉతపతిత  చెయాూలో, ఎింత 
ఉతపతిత  చెయాూలో ప్రభుతేిం న్నరాయించేది. దీన్నవలల  డ మాిండు-సరఫర  మధూ సమతౌలాూన్ని స ధిించడాన్నకి వీలయింది. 
 

19. 1. ఆరాిక్ వూవసథ లోన్న అన్ని రింగ లూ వివిధ స థ యలలో సహజవనరుల మీద్ ఆధారప్డ  ఉనాియ. ఈ సహజ వనరులను  
    ప్ర ూవరణిం అిందిసుత ింది. 
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2. వివిధ క రూకీ్మాల దాేర  విడుద్లయేూ వూర థ లను (క లుష ూన్ని) ప్ర ూవరణిం గీహ ించ్, శుదాి చేసి, ప్రమాద్రహ తింగ   
    మారుసుత ింది. 
     [ప్ ై ర ిండు లేదా ఏవ ైనా ఇతర సరియ ైన ప్ యింట ల ] 

20. స ైన్నక్ ఒప్పిందాల వలన అగీర జణూల ప్రభ్వ ప్రిధి వ టికి కిింద్ ప్రరకకనివి అింద్ుబ్్ట లోకి వచాచయ. 
• చమురు, ఖన్నజణలు వింటి కీలక్ వనరులు 
• తమ ఉతపత త లక్ు మార కట ల , తమ ప్ ట ర బ్డులు ప్ టర ట్న్నకి ప్రమాద్క్రిం లేన్న ప్రదేశ లు 
• తమ స ైన్నక్ులను, ఆయుధాలు ఉప్యోగిించట్న్నకి స ైన్నక్ స థ వర లు 
• తమ భ్వజణల వ ూపి్త  
• ప్ ద్ద మొతత ింలోన్న స ైన్నక్ ఖరుచక్ు ఆరిథక్ మద్ద త  

SECTION – II 

21. జవ బ్ు 
1. భౌమూ చరితరలో భూమి ప్లుమారుల  వేడెకికింది. ఎన్నిస రోల  మించుముద్ద గ  మారిింది. క న్న ఇలా జరగడాన్నకి చాలా  
   సమయిం ప్టిరింది. అింద్ువలల  భూమి మీద్ ప్ ర ణులు మారుత ని ప్రిసిథ త లక్ు అనుగుణింగ  మారట్న్నకి సమయిం  
   దొ రికిింది.  
2. ప్ రిశ ీమిక్ విప్ల విం తరువ త భూమి చాలా త ింద్రగ  వేడెక్కడిం జరుగుతోింది. మానవచరూల వలేల  ప్రసుత తిం భూమి  

   వేడెక్ుకతోింది. క బ్టిర దీన్నన్న మానవ క రణింగ  భూగోళ్ిం వేడెక్కటిం అింట్రు. 
భూగోళం వేడెక్కడంలో మానవుని పాత్ర: 
1. శిలాజ ఇింధనాలెైన బొ గ్గు , పెట్రర లియంలను మండ ంచడం వలల  వ తావరణింలో క రబన్స డైె ఆక స్డ్ మరియు ఇతర హరిత  

   గృహ వ యువుల ప్రిమాణిం ప్ రుగుత నాియ.  

2. పరిశ్రమలు విడుదల చేసే వూరా ప్దార థ ల వలల  వ తావరణింలో క రబన్స డైె ఆక స్డ్, మీథేన్స వ యువులు వ తావరణింలోకి  

    విడుద్ల అవుత నాియ.  

3. వ తావరణింలో ఎక్ుకవయన క రబన్స డైె ఆక స్డ్ ను గీహ ించే చెట్లు , అడవులను నరికివేయడం వలల  అవి  
    తగిగప్ో త నాియ. క బ్టిర ఉషోా గీతలు ప్ రుగుత నాియ.  

4. వూవస యింలో రస యన్నక్ ఎరువులు, కీిమి సింహారక్ మింద్ులు వ డడిం వలల  వ తావరణింలోకి న ైటరస్ ఆక స్డ్ విడుద్ల  

    అవుత ింది.  

5. ఎయర్ క్ిండ ష్నర్ ల, రిఫిరజిరేటర్ ల వ డక్ిం ఎక్ుకవ అవడిం వలల  కోల రోఫ్ోల రో క రబన్స్ వ తావరణిం లోకి విడుద్ల  

   అవుత నాియ. 
6. ఈ విధింగ  వ తావరణిం లోకి  ఎక్ుకవ మొతత ిం లో వచ్చ చేరుత ని క రబన్స డైె ఆక స్డ్, మీథేన్స, న ైటరస్ ఆక స్డ్, కోల రోఫ్ోల రో  

    క రబన్స్ మొద్లెైన వ టి వలల  భూగోళ్ిం తేరితగతిన వేడెక్ుకతోింది. 

22.  i] ప్సిఫిక్ మహా సముద్రిం 
ii] లావోస్, క్ింబో్ డ యా, చైెనా 

23. 1. ఐక్ూ ర జూ సమితి 1945 అకోర బ్ర్ 24 న ఏరపడ ింది. ప్రప్ించ శ ింతి ప్రిరక్షణ లో ఇది ముఖూ ప్ తర ప్ో షిించ్ింది.  

2. భద్రతా సమితి దాేర  యుధ్ాా లను న్నవ రిించ్ శ ింతిన్న న లకొలపడాన్నకి క్ృషి చేసుత నిది. ఉదాహరణక్ు ఇర న్స, ఇర క్ ల 
మధూ యుధ్ాా న్ని, ప్ లస్త నా లో ఘరషణలను న్నవ రిించడాన్నకి క్ృషి చేసిింది.  
3. అింతర ా తీయ నాూయ స థ నిం దాేర  వివిధ దేశ ల మధూ వివ దాలను ప్రిష్కరిసుత నిది. 
4. రష ూ, అమ రిక ల ప్ ై ఒతిత డ  తెచ్చ అణాేయుధాల తగిగ ింప్ు కోసిం క్ృషి చేసిింది. 
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5. ప్రప్ించింలో మానవహక్ుకల ఉలల ింఘన జరుగుత ని సింద్ర ాలలో ఐక్ూర జూ సమితి జోక్ూిం చేసుకొన్న, వ టిన్న 
ప్ునరుధా్రిించట్న్నకి క్ృషి చేసుత నిది. 
6. ఈ విధింగ  ముఖూమ ైన రింగ లలో సరవలు అిందిించడిం దాేర  ప్రప్ించింలో శ ింతిన్న న లకొలపడాన్నకి క్ృషి చేసుత నిది. 

24. భోప్ ల్ గ ూస్ బ్్ధిత లు నాలుగు ముఖూమ ైన కోరిక్ల కోసిం ప్ో ర డుత నాిరు. 
1. ప్రభ్విత లెైన వ ళ్ుకి సర సన వ ైద్ూ సౌక్రూిం క్లిపించాలి. 
2. ఆ క్ింప్ నీ బ్హుళ్జణతి క్ింప్ నీ క బ్టిర అింతర ా తీయ ప్ ర మాణిక ల ఆధారింగ  నష్ర ప్రిహారిం చెలిలించాలి. 
3. బ్హుళ్ జణతి క్ింప్ నీ యజమానాూన్ని ఈ నేర న్నకి బ్్ధుూలుగ  చెయాూలి. 
4. భవిష్ూత్ లో ఇట వింటి ద్ురఘటనలు జరగక్ుిండా చయడాలి. 

25. జవహర్ లాల్ న హరూ  ఈ ప్ించ శ్రల సయతార లను ప్రతిప్ దిించారు. ఈ సయతార లు ఇతర దేశ లతో ప్రతేూకిించ్ ప్ొ రుగు దేశ లెైన 
చైెనా, ప్ కిస త న్స, శ్రీలింక్, ఆ తరువ త బ్ింగ ల దేశ్ తో భ్రత దేశ సింబ్ింధాలను ప్రభ్వితిం చేశ య. 

1. ఒక్రి సరేసతాత క్తను, భౌగోళిక్ సమగీతను మరకక్రు గౌరవిించటిం 
2. ఇతర దేశ ల అింతరగత వూవహార లలో జోక్ూిం చేసుకోక్ప్ో వటిం 
3. దాడులక్ు దిగక్ప్ో వటిం, వివ దాలను ప్రసపర అవగ హనతో ప్రిష్కరిించుకోవటిం 
4. అింతర ా తీయ సింబ్ింధాలలో ప్రసపర గౌరవిం, సహక ర ల కోసిం క్ృషి చేయటిం 
5. శ ింతియుత సహజీవనాన్ని ప్ో ర త్హ ించటిం 

ప్ించ శ్రల ఒప్పింద్ిం ప్ ై 1954 ఏపి్రల్ 29 నా చైెనా, భ్రత్ లు సింతక లు చేశ య.  
26. 1. మన సమాజిం ప్ురుష ధిక్ూ సమాజిం. మగవ రు తాము స్త ీల క్ింటే గకప్పవ రమన్న నముమతారు. 

2. స ధారణింగ  క్ుట ింబ్్న్ని ప్ురుష్ లే ప్ో షిసుత ింట్రు. క బ్టిర క్ుట ింబ్ సభుూలింద్రూ ప్ురుష్ లకే ఎక్ుకవ ప్ ర ధానూత  
    ఇస త రు.  
3. ప్ురుష్ లు క్ుట ింబ్్న్నకి ప్ ద్ద గ  వూవహరిస త రు. క బ్టిర, అింద్రూ అతన్న న్నరాయాలక్ు క్ట ర బ్డ  ఉింట్రు. 
4. న్నరక్షర సూత క్ూడా వివక్షతక్ు ఒక్ క రణిం 

27.  
1. భ్రతదేశింలోన్న 30 లక్షల క్ుట ింబ్్ల వ రిషక్ ఆదాయిం 17 లక్షల క్ింటే ఎక్ుకవ. వ రు ధనవింత లుగ       
   వరీగక్రిించబ్డాా రు       
2. రూ. 3.4 లక్షల నుించ్ రూ. 17 లక్షల వ రిషక్ ఆదాయిం క్లిగిన 3 కోటల  10 లక్షల క్ుట ింబ్్లు మధూతరగతిగ   
    వరీగక్రిించబ్డాా య.  
3. రూ. 1.5 లక్షల నుిండ  రూ. 3.4 లక్షల వ రిషక్ ఆదాయిం క్లిగిన 7 కోటల  10 లక్షల క్ుట ింబ్్లు ఉనాియ, వ టిన్న    

              దిగువ మధూతరగతిగ  వరీగక్రిించారు.  
4. 1.5 లక్షల క్ింటే తక్ుకవ వ రిషక దాయిం ఉని 13 కోటల  50 లక్షల క్ుట ింబ్్లు ఉనాియ, వ రిన్న న్నమివర గ లుగ   
    వరీగక్రిించారు.  
5. మొతత ిం 24 కోటల  క్ుట ింబ్్లలో కేవలిం 30 లక్షల క్ుట ింబ్్లు మాతరమే ధనవింత లు. ఇది ఆదాయ  అసమానత  
    యొక్క తీవరతను సయచ్సుత ింది. 
6. ఈ రక్మ ైన ఆదాయ వూతాూస లు అభివృదాికి ఆటింక లు. 
7. ప్రజలలో ఆదాయాలు మరియు అవక శ లలో ఇింత విసత ృతమ ైన అసమానతలు ఉిండడిం నాూయమ ైన సమాజిం క ద్ు. 
8. క బ్టిర ఆదాయ వూతాూస లను తగిగించేింద్ుక్ు ప్రభుతేిం స మూవ ద్ విధానాలను అవలింబ్రించాలి. 

28. అింతర ా తీయ ద్రవూన్నధి కొన్ని ష్రత లను విధిసయత  [వీటిన్న వూవస థ గత మారుపల క రూకీ్మిం అింట్రు] భ్రతదేశిం 
సరళీక్ృత ఆరిథక్ విధానాన్ని అవలింబ్రించేలా చేసిింది.  
1. ప్రభుతే ఖరుచను తీవరింగ  తగిగించుకోవడిం – దీింటలల  ర సత లక్ు ఇచేచ సబ్ర్డీలలో కోత, ప్రజణసరవలు, ఆరోగూిం వింటి  
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    వ టిలోల  ప్రభుతే ఖరుచను తగిగ ించుకోవటిం వింటివి క్ూడా ఉనాయ. 
2. విదేశ్ర సరుక్ుల దిగుమత ల మీద్ ప్రిమిత లను, ప్నుిలను తగిగించుకోవటిం.  
3. భ్రతదేశింలో విదేశ్ర ప్ ట ర బ్డులప్ ై ప్రిమిత లను తగిగ ించడిం (అింటే విదేశ్ర ప్ ట ర బ్డులు ఎక్ుకవగ  వచేచటట ల   

     చేయడిం).  

4. ఆరాిక్ రింగిం లోన్న అనేక్ రింగ లలో (ఉదాహరణక్ు టెలిఫో నుల , బ్్ూింకిింగ్, విమానయానిం వింటి వ టిలోల ) ప్ ైీవేట్  
   ప్ ట ర బ్డ దారులక్ు అవక శిం క్లిపించటిం (ఇవి ఇింతక్ు ముింద్ు ప్రభుతే గుతాత ధిప్తూిం కిింద్ ఉిండేవి) 

SECTION -IV 
29. a] 

1. దురహంకారపూరిత్ జాతీయతావాదం:- జణతీయతావ ద్ిం అనే భ్వజణలాన్ని తమ ప్టల  గర ేన్ని, ఇతరుల ప్టల  దేేష న్ని 
క్లిగిించట్న్నకి ఫ సిసుర లు, నాజీలు వ డుక్ునాిరు. యూరప్ు లోన్న దేశ ల మధూ ఈ దేేష్ిం 19వ శతాబ్ద ింలో కీ్మేప్్ 
ప్ రుగుతూ వచ్చింది. 1923 నుించ్ ఇటలీ లో ఫ సిజిం, జరమనీలో నాజీజిం మొద్లయింది. ఈ ర ిండయ క్ూడా విధేింసక్ర 
రూప్ింలోన్న ద్ురహింక ర ప్ూరిత జణతీయతావ దాలు. 
2. సామాా జయవాదం:- ప్ రిశ ీమిక్ింగ  అభివృదిద  చెిందిన దేశ లు తమ ఉతపత త లను అముమకోవడాన్నకి మార కట ల  
అవసరమయాూయ. అలాగే తమ ప్రిశీమలక్ు ముడ  సరుక్ులు అవసరమయాూయ. విప్రీతింగ  మూలధనిం 
ప్ో గుప్డటింతో  ప్ ట ర బ్డ  ప్ టేర ప్ ర ింతాలు అవసరమయాూయ. దాింతో 19వ శతాబ్ద ిం ముగిసరనాటికి ఐరోప్  శక్ుత ల మధూ 
వలసప్ ర ింతాల కోసిం ప్ో టీ మొద్లయింది. 
3. సైెనిక్ వాదం:- భద్రతక్ు స ైన్నక్శకిత మించ్మారగ మన్న, సమసూలప్రిష కర న్నకి యుదా్మే సర సన విధానమన్న నమమట్న్ని 
స ైన్నక్వ ద్ిం అింట్రు. ఆయుధాలను ఉతపతిత  చేసర ప్ ద్ద  ప్ రిశ ీమిక్ సింసథ లు ఆవిరావిించ్ దౌతూ సమసూల ప్రిష కర న్నకి 
యుదాా న్ని ఉప్యోగిించట్న్ని ఇవి ప్ో ర త్హ ించాయ. 
4. రహస్య ఒపపందాలు:- . జరమనీ తీైెప్ క్ష క్ క్ూటమి, ఫ ర న్స్ మితరర జణూల క్ూటముల వలల  ఐరోప్  దేశ లు ఒక్దాన్ననొక్టి 
సింకిించుకోస గ య. ఈరషయ ప్డస గ య. ఈ క్ూటములు న్నజమ ైన శ ింతికి దారి తియూలేద్ు. అింద్ుక్ు విరుదా్ింగ  
యూరప్ులో స యుధ శ ింతి, భయ వ తారవరణిం న లకొనాియ.  

5. వరసెయిల్సె ఒపపందం:- మొద్టి ప్రప్ించ యుదా్ిం 1919లో వర్యల్్ శ ింతి సమావేశింతో ముగిసిింది. జరమనీన్న 
బ్లహీన ప్రచట్న్నకి వర్యల్్ ఒప్పింద్ిం దాన్న మీద్ స ైన్నక్ కోతలను, భౌగోళిక్ ప్రిమిత లను విధిించ్ింది. జరమనీన్న 
తీవరింగ  అవమాన్నించ్ింది. ఇింద్ుక్ు ప్రతీక రిం తీరుచకోవ లన్న, తిరిగి యూరప్ు ప్ ై ఆధిప్తూిం ప్ొ ిందాలన్న హ టల ర్ తలించడిం, 
దాన్నకి జరమనీ ప్రజలు మద్ద త  ప్లక్డిం వలల  ర ిండవ ప్రప్ించ యుదా్ిం సింభవిించ్ింది. 

6. నానాజాతి స్మితి వ ైఫలయం:- భవిష్ూత త  లో యుదాా లను న్నవ రిించట్న్నకి వర్యల్్ ఒప్పింద్ిం నానాజణతి సమితి న్న 
ఏర పట  చేసిింది. క నీ  అింతర ా తీయ ఒప్పిందాలను ఉలల ింఘ ించక్ుిండా, ఇతర దేశ లప్ ై ద్ిండెతత క్ుిండా జరమనీ, ఇటలీ లను 
నానాజణతి సమితి న్నవ రిించలేక్ప్ో యింది. 
7. సామయవాదం, రష్ాయ పట్ు  భయాలు:- 1917 లో రష ూలో విప్ల విం సింభవిించ్ అక్కడ క్మూూన్నసుర  ప్రభుతేిం ఏరపడ ింది.  

బ్రరటన్స వింటి ప్ శ చతూ ప్ ట ర బ్డ దారీ దేశ లు యూరప్ లోన్న ఇతర దేశ లోల  క్ూడా ఇట వింటి విప్ల వ లు సింభవిస త యేమోనన్న 
భయప్డస గ య. రష ూక్ు వూతిరేక్ింగ  ఉింట్రన్న హ టల ర్, నాజీలు బ్లప్డట్న్నిమొద్టలల  ఈ దేశ లు బ్లప్రచాయ. 
8. త్క్షణ కారణాలు:- (a) 1914 లో ఆసిరయిా-హింగరీకి వ రసుడైెన ర క్ుమారుడ న్న స రిబయాక్ు  చెిందిన తీవరవ ది హతూ 
చేస డు. దాన్నతో 1914 జూలెై 28 న స రిబయాప్ ై ఆసిరయిా దాడ చేసిింది. ఇది మొద్టి ప్రప్ించ యుదాా న్నకి తక్షణ క రణిం.  

(b) డాింజిింగ్ రేవును తనక్ు స ేధీనిం చేయమన్న జరమనీ ప్ో లాిండ్ ను ఒతిత డ  చేసిింది. దీన్నకి ప్ో లాిండ్ న్నర క్రిించ్ింది. 

 దీింతో జరమనీ ప్ో లాిండ్ ప్ ై 1939 స ప్ రింబ్ర్ 1 న దాడ  చేసిింది. ఇది ర ిండవ ప్రప్ించ యుదాా న్నకి తక్షణ క రణిం.  

 
 
b] 
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         తూరుప క్నుమలు మరియు ప్శిచమ క్నుమల మధూ గల భేద్ములు 

త్ూరపప క్నుమలు పశ్చిమ క్నుమలు 
1. తూరుప క్నుమలు తూరుప తీర న్నకి సమాింతరింగ  
ఉింట్య 

1.ప్డమటి క్నుమలు ప్డమటి తీర న్నకి సమాింతరింగ  
ఉింట్య 

2. తూరుప క్నుమలు విచ్చని శరీణులు 2. ప్డమటి క్నుమలు అవిచ్చని శరీణులు. 
3. ప్డమటి క్నుమల క్ింటే తూరుప క్నుమల ఎత త  
తక్ుకవ. 

3. తూరుప క్నుమల క్ింటే ప్డమటి క్నుమల ఎత త  
ఎక్ుకవ. 

4. తూరుపక్నుమలు ప్డమటి క్నుమల క్నాి 
ప్ుర తనమ ైనవి 

4.ప్డమటి క్నుమలు తూరుపక్నుమలు క్నాి 
నవీవమ ైనవి. 

5. తూరుప క్నుమలు లో ఎతెతత న శిఖరిం అరోమ 
కొిండ.  

5. ప్డమటి క్నుమలు లో ఎతెతత న శిఖరిం అన ైముడ  కొిండ. 

6. తూరుప క్నుమలలో ప్రఖాూతి గ ించ్న వేసవి 
విడ ది అరుక్ు  

6. ప్డమటి క్నుమలు లో ప్రఖాూతిగ ించ్న వేసవి విడ ది 
ఊటీ లేదా ఉద్గమిండలిం. 

7. నలల మల, వ లికొిండ, ప్ లకొిండ, శరష చలిం వింటివి 
తూరుప క్నుమలు లో భ్గ లు 

7. అన ైముడ , ప్ళ్న్న, క రామిం కొిండలు ప్డమటి క్నుమలలు 
లో భ్గ లు. 

8. తూరుప క్నుమలు చ్ని, మధూ తరహా నద్ులక్ు 
జనమసథ లము. ఉదా:- నాగ వళి, వింశధార  

8. ప్డమటి క్నుమలు గోదావరి, క్ృష ా  వింటి ప్ ద్ద  నద్ులక్ు 
జనమసథ లము. 

9. తూరుపక్నుమలు ఉతత ర న ఉని మహానది 
లోయ నుిండ  ద్క్ష ణాన ఉని నీలగిరి ప్రేతాల 
వరక్ూ వ ూపి్ించ్ ఉనాియ.  

9. ప్డమటి క్నుమలు ఉతత ర న తప్తీ నది నుిండ  ద్క్ష నాన 
క్నాూక్ుమారి అగీిం వరక్ూ వ ూపి్ించ్ ఉనాియ. 

10. నైరుతి ఋతుపవనాలు పడమటి కనుమలను 
దాటిన తరువ త తూరుప క్నుమలను తాక్డిం వలన 
తక్ుకవ వరషప్ తిం సింభవిసుత ింది. 

10. న ైరుతి ఋత ప్వనాలు మొద్టగ  ప్డమటి 
క్నుమలను తాక్డిం వలన అధిక్ వరషప్ తిం సింభవిస్తుుంది. 

 
    [English Medium లో difference between east coastal and west coastal plains అన్న ఇవేడిం జరిగిింది. క నీ 
తెలుగు మీడ యిం లో ‘తూరుపక్నుమలు మరియు ద్క్ష ణ క్నుమల మధూ తేడాలు’  అన్న ఇవేడిం జరిగిింది. క బ్టిర EM కి, 
TM కి జవ బ్ులు మారుతాయ.] 
 

30. a] 
       a. 1919 
       b. ఒకే దేశింలోన్న ర ిండు గూీప్ుల మధూ జరిగిన యుధా్ిం. 
       c. జణర్ న్నకోలస్ –II 
       d. స ర లిన్స 

 
 
b] 
      a. 1901-1911 
      b. 1921 లో మాతరమే జనాభ్ తగిగ ింది. ఆ తర ేత న్నరింతరింగ  జనాభ్ ప్ రుగుతూనే ఉింది.  [లేదా] 
          1901 నుిండ  2011 మధూలో కేవలిం 1921 లో మాతరమే జనాభ్ తగిగింది. 
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      c. జననాల రేట  క్ింటే మరణాల రేట  తక్ుకవగ  ఉిండడిం; వ ైద్ూ సద్ుప్ యాలు అభివృధాి్ చెింద్డిం మొద్లెైనవి. 
    d. చ్ని క్ుట ింబ్ లాభ్ల గురిించ్ ప్రచారిం చెయూడిం, క్ుట ింబ్ న్నయింతరణ ను ప్ో ర త్హ ించడిం, ప్రజలను ముఖూింగ   
        స్త ీలను విదాూవింత లు చేయడిం మొద్లెైనవి 

31. a] 
1. ప్రజస ేమూింలో ప్రజల సింక్షేమమే ముఖూిం. ప్రభుతే న్నద్ులు సకీ్మింగ  విన్నయోగిించబ్డ తేనే ప్రజణ సింక్షేమిం  
   స ధూమవుత ింది. సమాచార హక్ుక చటరిం వలల  ప్రభుతే న్నద్ులు సకీ్మింగ  విన్నయోగిించబ్డతాయ. 
2. ప్రజణస ేమూింలో ఎట వింటి ప్క్షప్ తాన్నకి తావు ఉిండగూడద్ు. సమాచార హక్ుక క్టరిం వలల  అధిక రులు గ న్న,  
   నాయక్ులు గ న్న ప్క్షప్ తిం వహ ించడాన్నకి వీలు అవేధు 
3. ప్రజస ేమూిం విజయిం అింద్ులోన్న ప్ౌరుల క రూశ్రలతప్ ై  ఆధారప్డ  ఉింది. సహ చటరిం వలల  ప్ౌరులక్ు అన్ని విష్యాలు  
   తెలుస త య. క బ్టిర ప్ౌరులు చురుక్ుగ  ప్ ల్గ ింట్రు. 
4. ప్ రద్రశక్త ఉని సమాచారిం ఇవేబ్డుత ింది. అింద్ువలల  ప్రజలు సరియ ైన రీతిలో సపిందిించడాన్నకి వీలవుత ింది. 
5. సమాచార హక్ుక క్టరిం వలల  అవినీతి అరిక్టర బ్డుత ింది. అవినీతి లేన్న ప్ లన ప్రజణస ేమూ విజయాన్నకి అతూవసరిం.  
6. ప్రజణస ేమూింలో ప్రభుతేిం ప్ౌరులక్ు జవ బ్ుదారీగ  ఉిండాలి. సమాచార హక్ుక చటరిం వలన ప్రభుతే జవ బ్ుదారీతనిం  
    ప్ రుగుత ింది. 
 
7. సమాచార హక్ుక చటరిం చేయక్ మునుప్ు ప్రభుతే శ ఖలు ఎన్నిక సన ప్రజణ ప్రతిన్నధులక్ు మాతరమే ప్రతిసపిందిించేవి. క నీ  
   ఇప్ుపడు స ధారణ ప్ౌరున్నకి క్ూడా ప్రభుతే అధిక రులు జవ బ్ు చెప్ుత నాిరు. ఇది ప్రజణస ేమూ సయూరితకి విజయిం. 
8. సమాచార హక్ుక చటరిం వలల  అధిక రులు న్నయమ న్నబ్ింధనలక్ు వూతిరేక్ింగ  ప్న్నచేయడాన్నకి భయప్డుత నాిరు.  
    న్నయమ, న్నబ్ింధనలు ప్రక రిం ప్న్న చేసరత  ఏ ప్ౌరున్నకీ అనాూయిం జరగద్ు. ప్రజణస ేమూింలో నాూయమ ైన ప్ లన  
    అిందిించడాన్నకి సమాచార హక్ుక చటరిం దో హద్ిం చేసుత నిది.  
 
 

b] 
    ప్రప్ించీక్రణ వలల  లాభ్లు: 

      1) విదేశ్ర ప్ ట ర బ్డులు ప్ రుగుత నాియ. 
      2) ప్రిశీమలు ప్ రుగుత నాియ. 
      3) ఉప్ ధి అవక శ లు ప్ రుగుత నాియ. 
      4) స థ న్నక్ క్ింప్ నీలక్ు అద్నప్ు ప్ ట ర బ్డులు, నయతన స ింకేతిక్ ప్రిజణా నిం అింద్ుత నాియ. 
      5) విన్నయోగదారులక్ు ఎించుకోవడాన్నకి అనేక్ రక ల వసుత వులు దొ రుక్ుత నాియ. 

      6) తక్ుకవ ధరక్ు, నాణూమ ైన వసుత , సరవలు లభూమవుత నాియ. 
      7) దేశ ల మధూ ఆరాిక్ సింబ్ింధాలే క క్ుిండా స ింసకృతిక్, ర జకీయ సింబ్ింధాలు ప్ రుగుత నాియ. 
      8) దేశింలో మౌళిక్ సద్ుప్ యాలు రోడుల , విద్ుూత్ వింటివి ప్ రుగుత నాియ. 
      9) ప్రజల జీవన ప్రమాణ స థ య ప్ రుగుత నిది. 

         ప్రప్ించీక్రణ వలల  నష ర లు: 
    1) ఉనిత విదాూవింత లు, స ింకేతిక్ ప్రిజణా నిం ఉని వ రు మాతరమే లాభ ప్డుత నాిరు. అనేక్ మింది క రిమక్ులు  

        ఉదో ూగ లు కోలోపవడిం, లేదా తక్ుకవ వేతనాన్నకి ప్న్న చేయడిం జరుగుత నిది. 
    2) చ్ని ఉతపతిత  దారులు ప్ో టీన్న తట ర కోలేక్ ప్రిశీమలను మూసివేసుత నాిరు. 

    3) కొన్ని వసుత , సరవలు మాతరమే అభివృదిద  చెింద్ుత నాియ. ఉదా:- స ల్ ఫో నుల , వ హనాలు, శ్రతల ప్ నీయాలు, ఫ స్ర  
        ఫుడ్్, బ్్ూింకిింగ్ వింటి సరవలు 
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    4) బ్హుళ్జణతి క్ింప్ నీలు స ా న్నక్ క్ింప్ నీలను కొనేసుత నాియ. ఫలితింగ  వ టి ఆధిప్తూిం ప్ రిగిప్ో తోింది. 

    5) స ా న్నక్ ఆహార అలవ ట ల  క్నుమరుగ సప్ో త నాియ. స ింసకృతిక్ వ ైవిధూతను కోలోపత నాిిం. 

    6) జణతీయ భ్వన తగుగ తోింది.  

 
32.  a] 

నేను ఈ  ప్రక్టనతో ఏకీభవిస త ను. ఎింద్ుక్ింటే 
1. ప్రభుతేిం ఐద్ుగురు సభుూలు ఉని క్ుట ింబ్్న్నకి న లక్ు 35 కిలోల ధానాూన్ని రేష్ను ద్ుక ణిం దాేర  సరఫర   
   చేసోత ింది. ఈ ప్రిమాణిం సరిప్ో ద్ు. 
2. న లలో మిగిలిన 19 రోజులక్ు మార కట్ లో ఎక్ుకవ ధరలక్ు ఆహార ధానాూలను కొనుగోలు చేయాలి్ ఉింట ింది. వ రు  
    ప్రద్వ రు క వున వ రికి కొనే సోథ మత ఉిండద్ు. 
3. లేదా వ రు తమ సేింత ఉతపత త లప్ ై ఆధారప్డవలసి ఉింట ింది, వ రు ప్రద్వ రు అయనింద్ున వ రికి మిగులు ఉతపతిత   
    ఉిండద్ు 
4. అింద్ువలల  వ రు అవసరమ ైన దాన్నక్ింటే తక్ుకవ ఆహారిం తీసుకోవడిం జరుగుతోింది. ఇది అనారోగ ూన్నకి దారి తీసుత ింది  
5. ప్టరణ ప్ ర ింతాలోల  రోజుక్ు 2100 కిలో కేలరీలు మరియు గ ీ మీణ ప్ ర ింతాలోల  2400 కిలో కేలరీలు రోజుక్ు సిఫ రు్  
    చేయబ్డ న ఆహారిం  
6. వ రు సరిప్డా ఆహారిం తీసుకోక్ప్ో వడిం వలల , వ రు శకిత లోప్ింతో బ్్ధప్డతారు, ప్ురుష్ లలో తీవర శకిత లోప్ిం  
    (BMI<18.5) 35% ఉింది.  
7. సరిప్డా ఆహారిం అింద్క్ తరచయ అనారోగ ూన్నకి గురవుత నాిరు. వ రు అనారోగూిం ప్ లెైన రోజులోల  ప్న్నకి వ ళ్ల లేరు  
    ఫలితింగ  వ రి ఆదాయిం తగిగప్ో త ింది  
8. ఇది ఆహార భద్రత చటరిం లక్షషూన్ని ప్రభ్వితిం చేసుత ింది. ప్రజలింద్రికీ సరసమ ైన ధరలక్ు క్నీస ఆహార ధానాూలు  
   ఎలల వేళ్లా అిందిించాలనే లక్షూిం న రవేరద్ు. 
9. సరిప్డా ఆహారిం ఉింటే ఎవరూ ఉిండవలసిన దాన్నక్ింటే తక్ుకవ బ్రువు క నీ, తక్ుకవ ఎత త  క నీ ఉిండరు.  
10. క బ్టిర ప్రభుతేిం ప్రద్లక్ు సరసమ ైన ధరలక్ు సరిప్డా ఆహార ధానాూలను సరఫర  చేయాలి 
 
b] 

నేను ర జీవ్ గ ింధీ గ రి అభిప్ ర యింతో ఏకీభవిసుత నాిను.  
1. ప్రద్ల సింక్షేమిం కోసిం ప్రభుతేిం కోట్ల ది రూప్ యలను వివిధ అభివృదాి క రూకీ్మాలక్ు వ చ్చసుత నాి ప్రద్ల ప్రిసిత తి   
   మాతరిం అలాగే ఉిండ ప్ో యింది. 
2. దీన్నిబ్టిర ఆ మొతాత న్ని సర సన రీతిలో ఖరుచ చేయటిం లేద్న్న, ఆ  న్నధులు ద్ురిేన్నయోగిం అవుత నిట ల   
    సపష్రమవుతోింది. 
3. ప్రద్రిక్ిం, అించులక్ు న టర బ్డ న ప్రద్ ప్రజలు, మహ ళ్లు, ద్ళిత లు, గిరిజనులక్ు అభివృదాి ఫలాలు అింద్డిం  
   లేద్నిది వ సత విం.  
4. క బ్టిర ఈ ప్నులు జరుగుత ని తీరులో గణనీయమ ైన మారుప ర వ లి్న అవసరిం ఉింద్న్న ర జీవ్ గ ింధీ  
    గీహ ించారు  
5. ఇింద్ుక్ు ప్ించాయతీ ర జ్ సింసథ లను కీ్యాశ్రలక్ింగ  మలిచ్ ప్ ద్ద  సింఖూలో ప్రజలు  ప్ లనలో భ్గస ేములు  
    అయేూలా చేయడిం మించ్ ప్ధా్తి అన్న ర జీవ్ గ ింధీ భ్విించారు.  
6. కేింద్ర ప్రభుతేిం వివిధ ప్థక లక్ు సింబ్ింధిించ్న డబ్ుబను నేరుగ  ప్ించాయతీర జ్ సింసథ లక్ు ప్ింపి్ణీ చేయడిం  
   ప్ ర రింభిించ్ింది. క బ్టిర ర ష్ర  ిప్రభుతాేలక్ు ఈ న్నధులను ద్ురిేన్నయోగిం చేసర అవక శిం ఉిండద్ు. 
7. స థ న్నక్ ప్రభుతేిం ప్రద్లింద్రికీ ప్రయోజనిం చేక్ూరేచ విధింగ  ఈ డబ్ుబను ఖరుచ చేసుత ింది. క బ్టిర ప్రద్వ రికి లబ్రద   
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    చేక్ూరుత ింది.  
8. అయతే  అనేక్ ర ష్ర  ిప్రభుతాేలు,  ప్రతేూకిించ్ ప్రతిప్క్ష ప్ రీరలు అధిక రింలో ఉిండే ర ష ర ి లు ఈ విధానాన్ని అింటే  తమ  
   దాేర  క క్ుిండా నేరుగ  జిలాల లక్ు న్నధులు ఇవేడాన్ని తప్ుపప్ట్ర య. ఈ చరూను తమ అధిక ర లను తగిగించట్న్నకి  
   ఉదేద శిించ్న ప్రయతిింగ  భ్విించాయ.  

 






