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 ABBREVIATIONS  
GMT: గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం.  
PDS : పబి్లక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్ట్రస్టైం (ప్రజా పైంపిణీ వ్ూవ్స్థ).  
HDI :  హ్యూమన్ డెవ్లప్ మైంట్  ఇైండెక్్.  
         ( మానవాభివ్ృద్ధి సూచిక ) 
SNP : స్పెషల్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రైం  
         ( ప్రత్యూక పోషకాహార పధకైం ) 
IBRD: ఇైంటర్ నేషనల్ బ్ూైంక్ ఫర్ రీకనస్ిక్షన్ అైండ్  
         డెవ్లప్ మైంట్ (అైంతర్జాతీయ పునర్నిర్జాణ  
         మర్నయు అభివ్ృద్ధి బ్ూైంకు ) 
HDR:  హ్యూమన్ డెవ్లప్ మైంట్ ర్నపోర్ట  
         ( మానవాభివ్ృద్ధి న్వవేద్ధక  ) 
UNDP: యునైటెడ్ నేషన్్ డెవ్లప్ మైంట్ ప్రోగ్రైం    
          ( ఐకూ ర్జజ్ూ స్మితి ఆభివ్ృద్ధి కారూక్రమము ) 
GDP:  గ్రస్ డొమస్ట్రటక్ ప్రోడక్ట   (సూథల దేశీయోతెతిి ) 
AGW: అైంత్రోపోజేన్వక్ గ్లిబల్ వార్నాైంగ్                      
          (మానవ్ కారణైం గా భూగ్లళైం వేడెకకడైం ) 
IPCC: ఇైంటర్ గవ్రిమైంటల్ పానెల్ ఆన్  క్లిమాటిక్    
          చైంజ్ ( ప్రపైంచ దేశాల మధూ అైంతర  
          ప్రభుతి స్ైంఘము ) 
CCT:  కాైంక్రీట్ కాైంటూర్ ట్రైంచెస్  
WALTA:  వాటర్ ల్ూైండ్ అైండ్ ట్రీస్ ఆక్ట  
PHC:  ప్రైమరీ హెల్ి స్పైంటర్(ప్రాధమిక ఆరోగూ కైంద్రైం) 
BMC: బెరహైంపూర్ మున్వస్ట్రపల్ కార్పెరేషన్ . 
DDA: ఢిల్లి డెవ్లప్ మైంట్ అధార్నటీ  
FCI:   ఫుడ్ కార్పెరేషన్ అఫ్ ఇైండియా 
         (భారత ప్రభుతి ఆహార స్ైంస్థ ) 
MNC: మల్లట నేషనల్ కైంపెనీ   ( బహుళ జాతి స్ైంస్థ ) 
SEZ:  స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ (ప్రత్యూక ఆర్నిక మైండలి) 
UAE: యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్్  
MGNREGA: మహాత్మా గాైంధీ జాతీయ గ్రమీణ  
                   ఉపాధి హామీ చటటము  
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WTO: వ్రల్్ ట్రేడ్ ఆరగనైజేషన్ (ప్రపైంచ వాణిజ్ూ స్ైంస్థ) 
IMF: ఇైంటరేిషనల్ మాన్వటరీ ఫైండ్                
              (అైంతర్జాతీయ ద్రవ్ూన్వధి ) 
MSP:  మిన్వమైం స్పోర్నటైంగ్ ప్రైస్ ( కనీస్ మద్దతు ధర ) 
NIN: నేషనల్ ఇన్వ్ిటూూ ట్ అఫ్ న్యూట్రిషన్  
BMI:  బ్డీ మాస్ ఇైండెక్్  
DWACRA: డెవ్లప్ మైంట్ అఫ్ విమన్ అైండ్ చిల్ద్దెన్ ఇన్  
                 రూరల్ ఏర్నయాస్ . 
NVDP: నరాదా వాల్ల డెవ్లప్ మైంట్ ప్రాజెక్ట . 
NBA:  నరాదా బచావో ఆైందోళన్  
SHG: స్పల్్ హెల్ె గ్రూప్్  
         ( స్ియైం స్హాయక స్ైంఘాలు ) 
CNG: కైంప్రేసేడ్ నేచురల్ గాూస్  
NFSA: నేషనల్ ఫుడ్ స్పక్యూర్నటీ ఆక్ట  
          ( జాతీయ ఆహార భద్రత్మ చటటము ) 
KMDA: కోల్ కత మట్రోపాలిటన్ డెవ్లప్ మైంట్ అధార్నటీ  
ICTZ: ఇైంటర్ కనిరా్జన్్ ట్రాపికల్ జోన్ . 
HYV: హై ఈలి్ైంగ్ వెరైటీ సీడ్్ ( అధిక ద్ధగుబడి వితినాలు) 
AAY: అైంత్యూద్య అని యోజ్న  
MMP: మిడ్ డే మీల్ ప్రోగ్రైం ( మధాూహ్ి భోజ్న పధకము ) 
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PLO : పాలసీినా లిబరేషన్ ఆరగనైజేషన్  
UNICEF : యునైటెడ్ నేషన్్ ఇైంటరేిషనల్    
              చిల్డ్ెన్్ ఎమరా్జనీ్ ఫైండ్  
             (అైంతర్జాతీయ బ్లల అతూవ్స్ర న్వధి ) 
UNESCO : యునైటెడ్ నేషన్్  
                ఎడ్యూకషన్, సైంటిఫిక్  
                అైండ్ కలచరల్ ఆరగనైజేషన్  
               (ఐకూ ర్జజ్ూ స్మితి విదాూ వైజాాన్వక  
                సైంస్కృతిక స్ైంస్థ ) 
UK : యునైటెడ్ కైంగ్ డైం  
CENTO : స్పైంట్రల్  ట్రీటీ ఆరగనైజేషన్  
SEATO : సౌత్ ఈస్ట ఆస్ట్రయన్ ట్రీటీ  
             ఆరగనైజేషన్  
SALT : సిటేజిక్ ఆర్ా్ లిమిటేషన్ టాక్్  
START : సిటెజిక్ఆర్ా్ ర్నడక్షన్ ట్రీటీ  
PWD : పబ్లిక్ వ్ర్క్ డిపార్టటమైంటు   
          ( ప్రజా పనుల శాఖ ) 
PIO : పబ్లిక్ ఇన్రేాషన్ ఆఫీస్ర్   
        ( పౌర స్మాచార అధికార్న  ) 
SPIC : సేటట్ పబ్లిక్ ఇన్రేాషన్ కమిషనర్  
          ( ర్జష్ట్ర పౌర స్మాచార కమీషనర్ ) 
CPIC : స్పైంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్రేాషన్  
          కమిషనర్  ( కైంద్ర పౌర స్మాచార కమీషనర్ ) 
RTI : రైట్ టు ఇన్రేాషన్ ఆక్ట   
       ( స్మాచార హ్కుక చటటైం ) 
RTE : రైట్ టు ఎడ్యూకషన్ ఆక్ట   
        ( విదాూ హ్కుక చటటైం ) 
SIO : సేటట్ ఇన్రేాషన్ ఆఫీస్ర్  
        (ర్జష్ట్ర  స్మాచార అధికార్న) 
CIO : స్పైంట్రల్ ఇన్రేాషన్ ఆఫీస్ర్  
         ( కైంద్ర స్మాచార అధికార్న ) 
NALSA : నేషనల్ ల్లగల్ స్రీిస్పస్ అథార్నటీ  
             (నాూయ సేవ్ల ప్రాధికార స్ైంస్థ ). 

UNO : యునైటెడ్ నేషన్్ ఆరగనైజేషన్     
          (ఐకూ ర్జజ్ూ స్మితి ) 
USA : యునైటెడ్ సేటట్్ ఆఫ్ అమర్నకా  
         (అమర్నకా స్ైంయుకి ర్జష్ట్రిలు ) 
USSR : యూన్వయన్ ఆఫ్ సోవియెట్  
          సోషలిస్ట ర్నపబ్లిక్  
CCP : చైనా కమ్యూన్వస్ట పారీట  
NNDP : నైజీర్నయా నేషనల్                        
           డెమోక్రాటిక్ పారీట  
NLF : నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రైంట్  
NYM : నైజీర్నయా యూత్ మ్యవ్ మైంట్                    
          (నైజీర్నయా యువ్ ఉద్ూమైం ) 
NCNC : నైజీర్నయా కామరూన్ నేషనల్  
            కనెినషన్  
NWFP : నార్ి వెస్ట ఫ్రైంటియర్ ప్రావినె్స్  
RSS : ర్జష్ట్రీయ స్ియైం సేవ్క్ స్ైంఘ్  
PDF : పీపుల్్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్రైంట్  
DMK : ద్రావిడ మునేిట్ర కజ్గైం  
AIADMK : అల్ ఇైండియా అనాి ద్రావిడ  
                మునేిట్ర కజ్గైం  
SAD : శిరోమణి అకాల్ల ద్ళ్  
NCP : నేషనల్ కానె్ర్జన్్ పారీట  
JKNCP : జ్మ్యా కాశీార్ నేషనల్ కానె్ర్జన్్  
             పారీట  
AGP : అస్ైం గణ పర్నషద్  
CPI : కమ్యూన్వస్ట పారీట ఆఫ్ ఇైండియా  
NDA : నేషనల్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్్  
UPA : యునైటెడ్ ప్రోగ్రెస్ట్రవ్ అలయన్్  
NAM : నాన్ అలైన్ మైంట్ మ్యవ్ మైంట్  
            (అల్లనోద్ూమము) 
NATO : నార్ి అటాిైంటిక్ ట్రీటీ ఆరగనైజేషన్ 
LTTE : లిబరేషన్ టగర్్ తమిళ్ ఈలైం 
ILO : ఇైంటరేిషనల్ లేబర్ ఆరగనైజేషన్  
WHO : వ్రల్్ హెల్ి  ఆరగనైజేషన్  
           ( ప్రపైంచ ఆరోగూ స్ైంస్థ ) 
WTO : వ్రల్్ ట్రేడ్ ఆరగనైజేషన్ 
          (ప్రపైంచ వాణిజ్ూ స్ైంస్థ ) 
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FOR SOCIAL STUDIES UPDATES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP. 
TO JOIN SEND YOUR DETAILS AS BELOW 

NAME, DESIGNATION, SCHOOL ADDRESS,  
MANDAL, DISTRICT 

GROUP ADMIN

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  
ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

ADMIN NO. 9492146689. 
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