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  జిలా్ల  ఉమ్మడి పరీక్ష విభాగం 

శ్రీ కె.నాగేశ్వరరావు గారు 
ప్రాంతీయ సాంయుక్ త సాంచాలకులు 

విశాఖపట్నాం 

శ్రీమతి జి.నాగమణి గారు 
జిలా్ల విద్యాశాఖాధికారిణి 

విజయనగరాం 

శ్రీ టి.సనాాసిరాజు గారు 
కారాదరిి 

డిసిఇబి  విజయనగరాం 
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              జిలా్ల  ఉమ్మడి పరీక్ష విభాగం 

రూపొందొంచిన వారు 

రంబాబు సంకరి 
సాంఘిక శాస్త్ర పాఠశాల సహాయకులు 
జిల్ల ాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, గరుడబిల్ల ా

విజయనగరం జిల్లా  
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                         ఈ మెటీరియల్ ను జిల్లా  విద్యాశాఖాధికారిణి శీ్రమ్తి జి. నాగమ్ణి గారు సూచనల మేరకు పీతీ 

పేపర్ లో కనీసం 46 నుండి 50 మారుులు వచ్చేవిధంగా మ్రియు 10/10 GPA సాధించటానికి 

పీధానంగా రూపందంచటమెై నద. 

                             పై  లక్ష్యాలను విద్యారుు లచ్చ సాధింపజేయటానికి పీతీ పాఠ్ాంశంలోని అంశాలతో, 4 విభాగాలుగా 

ఈ డిజిటల్ మెటీరియల్ ను రూపందంచటం జరిగంద.  

1. కీలక భావనలు- కీలక పద్యలు & 2 & 4 మారుుల పీశనలు 

2. సమాచార నై పుణ్యాలు 

3. పట నై పుణ్యాలు 

4. ముఖ్ా సమాచార పటి్టకలు 

                             ఈ మెటీరియల్ ను ఎంతో మ్ంద సాంఘిక శాసర  ఉపాధాాయిని ఉపాధాాయుల సలహాలు, 

సూచనలును కీ్రడీకరిసూూ  రూపందంచటం జరిగంద. డిజిటల్ కాా స్ రూమ్ (DCR) లో                  అప్ లోడ్ చ్చసకొని 

ఉపయోగంచుక్రవచుే.  ఈ డిజిటల్ మెటీరియల్ ను  నోట్స్ , వర్ు బుక్  రూపాలలో రూపందంచటం 

జరిగంద. 100%  ఉతీూ రణ త సాధించటంలో  ముఖ్ాంగా High Achievers కు ఈ మెటీరియల్ సహాయపడుతందని 

ఆశిసూూ ….. 
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 ఉనికి: భూమి పైన ఒక ప్రదేశాం ఏఏ అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు మధ్య కలదో చెపపటానిి ఆ ప్రదేశ ఉనికి అాందురు. 
 ప్రామాణిక సమయాం: ఒక విశాల ప్రదేశాం మధ్య గాండా పోయే రేఖాంశాం పైన కాలానిి ఆ ప్రదేశాంలోని అనిి ప్రాాంతాలకు 

వర్తాంప జేస్తత, ఆ రేఖాంశాం పైన గల సమయానిి ప్రామాణిక సమయాం అని, ఆ రేఖాంశానిి ప్రామాణిక రేఖాంశాం అని 
పిలుసతరు. 

 భారత ప్రామాణిక రేఖాంశాం:        తూరుప రేఖాంశానిి భారత ప్రామాణిక రేఖాంశాంగా పిలుసతరు. 
 IST : Indian Standard Time ( భారత ప్రామాణిక కాలము) 
 GMT: Greenwich Mean Time ( గ్రీన్ విచ్ ప్రామాణిక కాలము ) 
 భారత ప్రామాణిక కాలాం, గ్రీన్ విచ్ ప్రామాణిక కాలాం కాంటే       గాంటలు ముాందు ఉాంది. ఎాందుకాంటే భారత దేశాం గ్రీన్ విచ్ 

కాంటే తూరుపన ఉనిాందు వలన. 
 భారత ద్వీపకలపాం: భారత దేశానికి మూడు వైపుల అనగా తూరుపన బాంగాళాఖతాం, పశ్చిమాన అరేబియా సముద్రాం, 

దక్షిణాన హాందూ మహాసముద్రాం మర్యు ఒక వైపు అనగా ఉతతరాన భూభాగాం వునిాందున భారతదేశాం “భారత 
ద్వీపకలపాం” గా పిలువబడుచునిది. 

 అాంగారా భూమి: టెథిస్ సముద్రానికి ఉతతరాంగా గల భూభాగానిి అాంగారా భూమిగా పిలిచేవారు. ద్వనినే లారేసియా అని 
కూడా అాందురు. 

 గాండాీనా భూమి: టెథిస్ సముద్రానికి దక్షిణాంగా గల భూభాగానిి గాండాీనా భూమిగా పిలిచేవారు. 
 భారతదేశాం గాండాీనా భూభాగాం నాండి ఏరపడిాంది. 
 భారతదేశాంలో ముఖ్యమైన భౌగళిక సీరూపాలు: హమాలయాలు, గాంగా-సిాంధూ మైదానాం, ద్వీపకలప పీఠభూమి, 

తీరప్రాాంత మైదానాలు, ఎడార్ ప్రాాంతాం, ద్వవులు 
 హమాలయ శ్రేణులు: హమాద్రి(ఉనిత హమాలయాలు), హమాచల్ (నిమి హమాలయాలు), శ్చవాళిక్ (బాహ్య 

హమాలయాలు) 
 డూన్: హమాచల్, శ్చవాళిక్ శ్రేణుల మధ్య గల సనిని లోయలన “డూన్” లు అాందురు. ఉదా: డెహ్రాడూన్, కోట్లీ డూన్ 
 అాంతరేీది (Doab): రాండు నదుల మధ్య సరవాంతమైన ప్రాాంతానిి “అాంతరేీది” అని పిలుసతరు. 
 బాబర్: శ్చవాళిక్ పాదాల చెాంత రాళీ్ల, గలక రాళ్ీతో కూడిన భూసీరూపానిి “బాబర్” అాందురు. 
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 టెరాయి: గాంగా-సిాంధు మైదానాంలో చితతడి ప్రాాంతానిి “టెరాయి” అాందురు. 
 భారతదేశాంలో ద్వీప సమూహాలు: అాండమాన్ నికోబర్ ద్వవులు, లక్ష ద్వవులు 
 పూరాీాంచల్: హమాలయాల తూరుప భాగానిి “పూరాీాంచల్” అాందురు. 
 జీవనది: సాంవత్రాం పొడుగన ప్రవహాంచే నదిని “జీవ నది” అాందురు. 
 కోరల్: సముద్ర జీవరాసుల అసిిపాంజరాలతో ఏరపడిన భూసీరూపానిి “కోరల్” (ప్రవాళ్ భితితకలు) అాందురు. 

 

1. భారతదేశ ఉనికిని రాండు వాఖయలలో రాయాండి? 
i. అక్షాంశాల పరాంగా, భారతదేశాం ఉతతర అరధగళ్ాంలో కలదు.  
ii. రేఖాంశాల పరాంగా, భారతదేశాం తూరుప అరధగళ్ాంలో కలదు. 
iii. భారతదేశాం 8 డిగ్రీల 4 నిమిషాల ఉతతర అక్షాంశానికి,   37 డిగ్రీల 6 నిమిషాల ఉతతర అక్షాంశానికి మధ్య విసతర్ాంచి 

వునిది. 
iv. భారతదేశాం 68 డిగ్రీల 7 నిమిషాల తూరుప రేఖాంశానికి,  97 డిగ్రీల  25 నిమిషాల తూరుప రేఖాంశానికి మధ్య 

విసతర్ాంచి వునిది 
2. భౌగళికాంగా భారతదేశాం ఉని సిితి శీతోష్ణసిితులలో ఎనోి వైవిధ్యయలకు కారణమవుతుాంది.వివర్ాంచాండి. 

i. ఋతుపవనాల ప్రవేశ మారగాంలో భౌగళికాంగా భారతదేశాం మొదటలో వుాండటాం వలన భారతదేశాంలో ఋతుపవన 
శీతోష్ణసిితి ఏరపడిాంది. 

ii. ద్వని వలన అనేక రకాల వృక్ష, జీవ జాతులు ఏరపడి, వివిధ్ రకాల పాంటలు పాండిాంచడానికి అనవైన పర్సిితులు 
కలిపాంచబడాాయి. 

iii. హాందూ మహాసముద్రాంలో భారతదేశ సినాం వలన మత్య ప్రర్శ్రమ అభివృదిధకి ఎాంతగానో తోడపడుతుాంది. 
iv. పొడవైన తీరప్రాాంతాం విదేశీ వాయపారానికి ఎాంతగానో తోడపడుతుాంది.  

3. ఇాందిరా పాయిాంట్స ప్రాముఖ్యతన రాయాండి. 
i. ఇాందిరా పాయిాంట్స భారతదేశ దక్షిణాన చిటట చివర ప్రాాంతాం. 
ii. ఇది నికోబార్ ద్వవులలో కలదు. 
iii. 2004 సునామీలో ముాంపునకు గర్ అయియాంది. 

4. ఆర్ిటిక్ వృతతాంలో భారతదేశాం ఉాందని ఊహాంచుకోాండి. అపుపడు మీ జీవితాంలో ఏఏ తేడాలు ఉాంటాయో రాయాండి. 
i. ఆహారపు అలవాటీ లలో మారుపలు వచిి వేడినిచేి పదారాధలు ఆహారాంలో ప్రధ్యన భాగమౌతాయి. 
ii. ధ్ర్ాంచే దుసుతలలో కూడా మారుప వచిి వెచిదనానిి ఇచేి ఉనిి దుసుతలన ధ్ర్సతాం. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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iii. రవాణా కొరకు స్లీడ్జ ్కుకిలతో కూడిన బలుీ న ఉపయోగిసతాం. 
iv. ఇగ్లీలలో నివాసాం ఏరాపటు చేసుకోవలి్వసుతాంది. 

5. ఆాంధ్రప్రదేశ్ ఉనికిని రాయాండి. 
i. ఆాంధ్రప్రదేశ్ 12 డిగ్రీల 41 నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశానికి, 19 డిగ్రీల 07 నిమిషాల ఉతతర అక్షాంశానికి మధ్య 

విసతర్ాంచి వునిది. 
ii. ఆాంధ్రప్రదేశ్ 77 డిగ్రీల తూరుప రేఖాంశానికి, 84 డిగ్రీల 40 నిమిషాల తూరుప రేఖాంశానికి మధ్య విసతర్ాంచి వునిది. 

6. భారత ప్రామాణిక కాలానికి, గ్రీనిచ్ ప్రామాణిక కాలానికి తేడాన రాయాండి. 
i. 82 డిగ్రీల 30 నిమిషాల తూరుప రేఖాంశాం పై కాలానిి భారత ప్రామాణిక కాలాం (IST) అాందురు. 
ii. 0 డిగ్రీల రేఖాంశాం పై కాలానిి గ్రీనిచ్ ప్రామాణిక కాలాం (GMT) అాందురు. 
iii. భారత ప్రామాణిక కాలాం, గ్రీనిచ్ ప్రామాణిక కాలాం కాంటే 5 ½ ముాందు ఉాంది. 

7. పశ్చిమాన ఉని గజరాత్ లో కాంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో సూర్యయదయాం రాండు గాంటల ముాందు అవుతుాంది. కానీ, 
గడియారాలు ఒకే సమయాం చూపిసతయి. ఎాందుకని? 
i. పశ్చిమాన ఉని గజరాత్ కాంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 30 డిగ్రీల రేఖాంశాల మేర (30 X 4ని. = 120ని.)  తూరుపన 

ఉాండటాం వలన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో రాండు గాంటల ముాందు సూర్యయదయాం అవుతుాంది. 
ii. ఒకే దేశాంలో వివిధ్ రాషాాల మధ్య కాల వయతాయసనిి నివార్ాంచడానికి, భారతదేశానికి మధ్య గాండా పోచుని 82 

డిగ్రీల 30 నిమిషాల తూరుప రేఖాంశానిి భారత ప్రామాణిక రేఖాంశాంగా నిరణయిాంచడమైనది. 
iii. 82 డిగ్రీల 30 నిమిషాల తూరుప రేఖాంశాం పై కాలానిి భారత ప్రామాణిక కాలాం (IST) గా నిరణయిాంచి, ఈ కాలానిి 

దేశ వాయపతాంగా అనసర్ాంచడాం జరుగతుాంది. 
iv. కావున దేశాంలోని అనిి ప్రాాంతాల గడియారాలు ఒకే సమయానిి చూపిసతయి. 

8. దిగవ ఇచిిన పర్శీలనలలో అహ్మదాబాద్, ఇాంఫాల్ ల సూర్యయదయ, సూరాయసతమయాలన తెలిపేవి ఏవి? కారణాలన 
వివర్ాంచాండి. 

 

 

కారణాలు: 

i. అహ్మదాబాద్ కాంటే ఇాంఫాల్ తూరుపన ఉాండటాం వలన అహ్మదాబాద్ కాంటే ఇాంఫాల్ లో సూర్యయదయాం, 
సూరాయసతమయాం ముాందుగా సాంభవిసతయి. 

ii. ఈ రాండు ప్రాాంతాల మధ్య సుమారు 23 డిగ్రీల రేఖాంశాల మేర వయతాయసాం వుాండటాం. 

ఇాంఫాల్ అహ్మదాబాద్ 
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9. భారత దేశ భూగరభ నేపథ్యయనిి వివర్ాంచాండి. 

i. ప్రపాంచ భూ భాగమాంతా అాంగారా భూమి (లారేసియా), గాండాీనా భూమి అన రాండు ప్రధ్యన భూ ఖ్ాండాల నాండి 
ఏరపడిాంది. 

ii. భారత ద్వీపకలపాం గాండాీనా భూ భాగాం నాండి ఏరపడిాంది.  
iii. 200 మిలియనీ సాంవత్రాల క్రితాం గాండాీనా భూ భాగాం ముకిలుగా విడిపోయి భారత ద్వీపకలపాం ఏరపడిాంది. 

10. భారతదేశ ఉతతర మైదానాలు ఏరాపటుకు దోహ్దపడిన హమాలయ, ద్వీపకలప నదులన పేర్కినాండి. 
i. భారతదేశ ఉతతర మైదానాలు ఏరాపటుకు దోహ్దపడిన హమాలయ నదులు-సిాంధు, గాంగా, బ్రహ్మపుత్ర వాటి 

ఉపనదులు. 
ii.  భారతదేశ ఉతతర మైదానాలు ఏరాపటుకు దోహ్దపడిన ద్వీపకలప నదులు- చాంబల్, థమా్, బెటాీ 

11. భూసీరూపాలు,ఎతుతలు, దేశాలన పేర్కిాంటూ బ్రహ్మపుత్ర నద్వమారగాం మొతాతనిి వర్ణాంచాండి. 
i. బ్రహ్మపుత్ర నది టిబెట్స లో మానస సర్యవరాం దగగర కైలాస పరీతాలలోని చెమయుాంగ్ డాంగ్ హమనీనదాం నాండి 

పుడుతుాంది. తరువాత పరీత ప్రాాంతాం గాండా ప్రయానిసూత, మైదాన ప్రాాంతాంలోకి ప్రవేశ్చసూత చివర్గా 
బాంగాళాఖతాంలో కలుసుతాంది. 

ii. ఇది టిబెట్స, భారతదేశాం, బాంగాీదేశ్ లో ప్రవహసుతాంది. టిబెట్స లో ద్వనిని సాంగ్ పో అని, భారతదేశాంలో అరుణాచల్ 
ప్రదేశ్ లో ద్వనిని సియాాంగ్ అనీ, దిహాాంగ్ అని అాంటారు.  

iii. భారత దేశాంలో అస్ాం లోయలోకి వచిినపుడు దిబాంగ్, లోహత్ అనే రాండు ఉపనదులు కలుసుతనాియి. 
iv. ఇకిడ నాండి ద్వనిని బ్రహ్మపుత్రగా పిలుసతరు. 

ముఖ్యమైన కొాండలు, లోయలు:   

 మాక్ డోక్ డిాంపెప్ లోయ మేఘాలయలో కలదు. 
 పూరీాంచల్ పరీతాలు -  అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాాండ్జ, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరాాం 
 పాట్స కాయ్ కొాండలు- అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 
 నాగా కొాండలు- నాగాలాాండ్జ 
 మణిపుర్ కొాండలు - మణిపూర్  
 ఖసి కొాండలు – మేఘాలయ 
 నీలగిర్ కొాండలు – తమిళ్నాడు 
 అనైముడి, పళ్ని కొాండలు- తమిళ్నాడు 
 కారామాం కొాండలు- కేరళ్ 
 అర్యయ కొాండ, నలీమలీ, వెలికొాండ, పాలకొాండ, శేషాచల కొాండలు- ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

ఎతెతతన శ్చఖ్రాలు:   

 నీలగిర్ కొాండలలో – దొడబెటట 
 దక్షిణ భారతదేశాంలో – అనైముడి 
 పడమటి కనమలలో- అనైముడి 
 తూరుప కనమలలో – అర్యయ కొాండ 
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12. హమాలయాల ఆవిరాభవాం గర్ాంచి రాయాండి. 

i. 200 మిలియనీ ( 20 కోటు)ీ సాంవత్రాల క్రితాం గాండాీనా భూ భాగాంలోని ఒక భాగాం వేరుపడి యురేషియా 
ఫలకాం వైపు కదలటాం వలన ఏరపడిన సాంపీడన బలాలు వలన ఈ రాండు భూ భాగాల మధ్య గల టెథిస్ సముద్ర 
అవక్షేపాలు ముడతలు తేర్ పైకి రావటాం వలన హమాలయాలు ఆవిరభవిాంచాయి. 

ii. అాందుకే వీటిని ముడిత పరీతాలు లేదా వళి పరీతాలు అాందురు. 
13. హమాలయ శ్రేణులతో ఒక పటిటకన రూపొాందిాంచాండి. 

హమాలయాలు పశ్చిమాన జముమ కాశీమర్ నాండి తూరుపన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు సుమారు 2400 కిలో మీటర ీపొడవున 
మూడు శ్రేణులుగా విసతర్ాంచి వునాియి. 

హమాలయ శ్రేణి సరాసర్ ఎతుత ప్రాముఖ్యత 
హమాద్రి  
(అతుయనిత హమాలయాలు) 

6100 మీటరు ీ ప్రపాంచాంలో ఎతెతతన శ్చఖ్రాలు ఈ శ్రేణిలో కలవు 

హమాచల్ 
(నిమి హమాలయాలు) 

3700-4500 మీటరు ీ ఈ శ్రేణిలో సిమాీ, ముస్స్ర్, నైనిటాల్, రాణిఖేట్స 
వాంటి వేసవి విడిది సివరాలు వునాియి. 

శ్చవాళిక్ 
(బాహ్య హమాలయాలు) 

900-1100 మీటరు ీ ఇది అతయలప ఎతుత గల హమాలయ శ్రేణి 

 

గమనిక: 

 కాశీమర్ లోయ ( జముమ కాశీమర్), కులు, కాంగ్ర లోయలు (హమాచల్ ప్రదేశ్) హమాచల్ శ్రేణిలో కలవు. 
 పిర్ పాంజాల్, మహాభారత పరీత శ్రేణులు కూడా హమాచల్ శ్రేణిలో కలవు. 
 హమాలయాలన నవీన ముడత పరీతాలు లేదా అతి తరుణ ముడత పరీతాలు అాందురు. 
 కోటిీ డూన్ ( జముమ కాశీమర్); డెహ్రాడూన్, పాటిీ డూన్ (ఉతతరాఖాండ్జ) 

 

14.  శ్చవాళిక్ శ్రేణికి వివిధ్ ప్రాాంతాలలో గల పేరీన రాయాండి. 
రాష్ట్రాం శ్చవాళిక్ శ్రేణికి గల పేరు 

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిషిమ కొాండలు 
అస్ాం కచార్ 
జముమ కాశీమర్ జముమ కొాండలు 
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15. ఇకిడ పేర్కిని వాటిలోీ ఏఏ రాషాాలలో హమాలయాలు విసతర్ాంచి లేవు: మధ్యప్రదేశ్, ఉతతరప్రదేశ్, సికిిాం, హ్రాయనా, 

పాంజాబ్, ఉతతరాాంచల్. 

మధ్యప్రదేశ్, పాంజాబ్, హ్రాయనాలలో హమాలయాలు విసతర్ాంచి లేవు. 

16. భారతీయ వయవసయానిి హమాలయాలు ఏ రకాంగా ప్రభావితాం చేసుతనాియి? 

హమాలయాలు దిగవ విధ్ాంగా భారతీయ వయవసయానిి ప్రభావితాం చేసుతనాియి. 

i. చలి కాలాంలో మధ్య ఆసిమా నాండి వీచే చలీని గాలుల నాండి భారతీయ వయవసయానిి హమాలయాలు 
కాపాడుతునాియి. 

ii. సిాంధు, గాంగా, బ్రహ్మపుత్ర వాంటి జీవనదులకు జనమనిచిి భారతీయ వయవసయానికి సాంవత్రాం పొడుగన సగనీటి 
సరఫరాకు తోడపడుతునాియి. 

iii. ఋతుపవనాలన అడాగిాంచి భారతదేశ వయవసయానికి కావలసిన వరషపాతానిి కలుగజేసుతనాియి. 
iv. హమాలయనదులు తీసుకువచిిన ఒాండ్రు మటిట భారతీయ వయవసయోతపతితకి ఎాంతగానో తోడపడుతుాంది. 

17. భారతదేశ ప్రధ్యన భౌగళిక విభజనలు ఏవి? హమాలయ ప్రాాంత భౌగళిక పర్సిితులతో ద్వీపకలప పీఠభూమిని పోలిాండి. 

భారతదేశ ప్రధ్యన భౌగళిక విభజనలు:  

i. హమాలయాలు 
ii. గాంగా – సిాంధు మైదానాలు 
iii. ద్వీపకలప పీఠభూమి 
iv. గొపప ఎడార్ 
v. తీర మైదానాలు 
vi. ద్వవులు 

హమాలయాలు – ద్వీపకలప పీఠభూమి భౌగళిక పర్సిితుల పోలిక: 

i. హమాలయాలు పరీత ప్రాాంతాలు, ద్వీపకలప పీఠభూమి వాలు తకుివగా వుాండే పీఠభూమి ప్రాాంతాం. 
ii. హమాలయాలు ప్రధ్యనాంగా అవక్షేప శ్చలలతో ఏరపడగా, ద్వీపకలప భూమి ప్రధ్యనాంగా అగిి శ్చలలతో ఏరపడిాంది. 
iii. హమాలయాలు సముద్రతీరానికి దూరాంగా వుాండగా, ద్వీపకలపపీఠభూమి సముద్రతీరానికి దగగరగా కలవు. 

18. సిాంధునది ఉపనదులు ఏవి? 
జీలాం, చీనాబ్, రావి, బియాస్, సటెీజ్ 
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19. గాంగా నది ఉపనదులు ఏవి? 

యమున, స్సన్, కోసి 
20. గాంగా- సిాంధూ నది మైదానాంలో జనసాంద్రత ఎకుివ. కారణాలన తెలపాండి. 

గాంగా- సిాంధూ నది మైదానాంలో జనసాంద్రత ఎకుివగా ఉాండటానికి కారణాలు: 
i. సరవాంతమైన ఒాండ్రు మృతితకలు ఉాండటాం. 
ii. సాంవత్రాం పొడువున ప్రవహాంచే సిాంధు, గాంగా, బ్రహ్మపుత్ర వాంటి జీవనదులు ఉాండటాం. 
iii. న్యయఢిల్లీ, కోల్ కతా, చాంఢీఘర్ వాంటి అభివృదిధ చెాందిన నగరాలు ఉాండటాం. 
iv. వివిధ్ రకాల రవాణా వయవసిలు అభివృదిధ చెాందటానికి అనకూల పర్సిితులు ఉాండటాం. 

21. ఇాందిరాగాాంధీ కాలువ ప్రాముఖ్యతన రాయాండి. 
i. దేశాంలో అతయాంత పొడవైన కాలువ ఇది.  
ii. ద్వని పొడవు 650 కిలో మీటరు.ీ 
iii. ఇది థ్యర్ ఎడార్కి నీళీ్ల అాందిసుతాంది.  

22. తూరుప కనమలు, పశ్చిమ కనమల మధ్య తేడాలన రాయాండి. 
 

తూరుప కనమలు పశ్చిమ కనమలు 
i. ఇవి తూరుప తీరానికి సమాాంతరాంగా 

ఉనాియి. 
ii. ఇవి విచిిని శ్రేణులు. 
iii. వీటి సగటు ఎతుత 900 ఎతుత మీటరు.ీ 
iv. ఎతెతతన శ్చఖ్రాం అర్యయ కొాండ. 

i. ఇవి పశ్చిమ తీరానికి సమాాంతరాంగా 
ఉనాియి. 

ii. ఇవి అవిచిిని శ్రేణులు. 
iii. వీటి సగటు ఎతుత 2000 మీటరుీ. 
iv. ఎతెతతన శ్చఖ్రాం అనైముడి. 

 

23. తూరుప మైదాన ప్రాాంతాలు, పడమటి మైదాన ప్రాాంతాల మధ్య పోలికలు, తేడాలు ఏమిటి? 
పోలికలు:  
i. తూరుప, పడమటి మైదాన ప్రాాంతాలు రాండు సముద్ర తీరాం వెాంబడి విసతర్ాంచి ఉనాియి. 
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తేడాలు: 

తూరుప మైదాన ప్రాాంతాలు పడమటి మైదాన ప్రాాంతాలు 
i. ఇది మహానది నాంచి కావేర్ డెలాట వరకు 

విసతర్ాంచి ఉనాియి. 
ii. ఇవి చాలా సరవాంతమైనవి. 
iii. వీటి వెడెలుప ఎకుివ. 
iv. ఈ ప్రాాంతాంలో మహానది డెలాట, గదావర్ 

డెలాట, కృషాణ డెలాట, కావేర్ డెలాటలు కలవు. 

i. ఇది రాణ్ ఆఫ్ కచ్ నాండి కనాయకుమార్ 
వరకు విసతర్ాంచి ఉనాియి. 
 

ii. ఇవి తకుివ సరవాంతమైనవి. 
iii. వీటి వెడెలుప తకుివ. 
iv. ఇకిడ ఎటువాంటి డెలాటలు లేవు. 

 

24. భారతదేశాంలో మైదాన ప్రాాంతాలు వయవసయానికి దోహ్దపడినాంతగా పీఠభూమి ప్రాాంతాలు తోడపడవు- ద్వనికి కారణాలు 
ఏమిటి? 

భారతదేశాంలో మైదాన ప్రాాంతాలు వయవసయానికి దోహ్దపడినాంతగా పీఠభూమి ప్రాాంతాలు తోడపడకపోవటానికి కారణాలు:  

i. మైదాన ప్రాాంతాలులో సరవాంతమైన ఒాండ్రు మృతితకలు ఉాండటాం. కానీ పీఠభూమి ప్రాాంతాలలో సరాం తకుివ గల 
ఎర్ర నేలలు మాత్రమే ఉాండటాం. 

ii. మైదాన ప్రాాంతాలలో జీవనదులు ప్రవహాంచగా, పీఠభూమి ప్రాాంతాలలో వరాషధ్యర నదులు మాత్రమే 
ప్రవహసుతనాియి. 

iii. మైదాన ప్రాాంతాలతో పోలిితే పీఠభూమి ప్రాాంతాం ఎకుివుగా వరషచాియ ప్రాాంతాంలో ఉాండటాం. 
iv. పీఠభూమి ప్రాాంతాలతో పోలిితే మైదాన ప్రాాంతాలు అభివృదిధ చెాందిన నీటిపారుదల వయవసిన కలిగి ఉాండటాం. 

25. భారతదేశ ద్వవుల సమూహాలన గ్లర్ి వివర్ాంచాండి. 

భారతదేశ ద్వవులు రాండు సమూహాలుగా విసతర్ాంచియునాియి. 

i. అాండమాన్ నికోబార్ ద్వవులు: ఇవి బాంగాళాఖతాంలో కలవు. ఇవి అగిి పరీత విస్సపటనాం వలన ఏరపడాాయి. 
ii. లక్షద్వవులు: ఇవి అరేబియా సముద్రాంలో కలవు. ఇవి ప్రవాళ్ బితితకల నాండి ఏరపడాాయి.  
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 అభివృదిధ: ఉతపతితలో పెరుగదలతో పాటు, సాంసగితమైన మారుపలతో కూడుకుని ప్రక్రియన అభివృదిధ అాందురు. ఇది 
సాంకిీష్టమైన ప్రక్రియ. 

 ముఖ్య అభివృదిధ భావనలు:  
1. వేరు వేరు వయకుతలు వేరు వేరు అభివృదిధ లక్షయలన కలిగి వుాంటారు. ఉదా: రాము అనే విదాయర్ధ అభివృదిధ లక్షయాం మాంచి 

మారుిలన సాంపాదిాంచటాం కావచుి, సీత అనే నిరుదోయగి అభివృదిధ లక్షయాం ఉదోయగానిి సాంపాదిాంచటాం కావచుి.           
2. ఒకర్కి అభివృదిధ అయినది వేర్కకర్కి అభివృదిధ కాక పోవచుి, వినాశనాం కూడా కావచుి. ఉదా: భోగాపురాం 

విమానాశ్రయ నిరామణానిి అభివృదిధగా భావిాంచి ప్రభుతీాం చేపటటగా, భోగాపురాం సినిక ప్రజలు దానిని అనాభివృదిధగా 
భావిాంచి వయతిరేకిాంచటాం. 

 ఆదాయాం కాక ఇతర లక్షయలు: సమానత, స్తీచి, భద్రత, ఇతరుల నాండి గౌరవాం పొాందటాం. 
 అభివృదిధ కొలమానాలు: జాతీయాదాయాం, తలసర్ ఆదాయాం, మావవాభివృదిధ సూచిక. 
 జాతీయాదాయాం: ఒక దేశాం, ఒక సాంవత్ర కాలాంలో సాంపాదిాంచిన మొతతాం ఆదాయానిి “జాతీయాదాయాం” అాందురు. 
 తలసర్ ఆదాయాం: ఒక దేశ జాతీయాదాయానిి ఆ దేశ జనాభాచే భాగిాంచగా వచేి విలువన “తలసర్ ఆదాయాం” లేదా 

సగటు ఆదాయాం అాందురు.  
 మానవాభివృదిధ: ఆదాయాంతో పాటు ప్రజల ఆర్యగయ, విదాయ విష్యాలలో అభివృదిధ జరగటానిి “మానవాభివృదిధ” అాందురు.  
 HDI : Human Development Index (మానవాభివృదిధ సూచిక) 
 HDR: Human Development Report (మానవాభివృదిధ నివేదిక) 
 UNDP: United Nations Development Programme (ఐకయరాజయ సమితి అభివృదిధ కారయక్రమాం) 
 ప్రజాసదుపాయాలు: ప్రభుతీాం చేత కలిపాంచబడి, ప్రజలాందరు ఉపయోగిాంచుకోవటానికి అవకాశాం ఉాండే సౌకరాయలన “ప్రజా 

సదుపాయాలు” అాందురు. 
 విదయ, ఆర్యగయ సూచికలు: నికరు హ్జరు శాతాం, అక్షరాశయత అననవి విదాయ సూచికలు కాగా, శ్చశుమరణాల రేటు, 

ఆయుుఃప్రమాణాం అననవి ఆర్యగయ సూచికలు. 
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1. మానవాభివృదిధ చర్త్ర పర్ణామ క్రమానిి రాయాండి. 
i. మానవుడు వేట స్తకరణ పై ఆధ్యరపడటాం 2,00,000 సాంవత్రాలు క్రితాం ప్రారాంభాం. 
ii. మానవుడు వయవసయాం ప్రారాంభిాంచి 12,000 సాంవత్రాలు అయిాంది. 
iii. పార్శ్రామికీకరణ మొదలై 400 సాంవత్రాలైాంది. 

2. విభిని వయకుతలకు అభివృదిధ పటీ విభిని భావనలు ఎాందుకుాంటాయి? కిాంది ఇచిిన వివరణలో ీఏది ముఖ్యమైనది, ఎాందుకు? 
అ. వయకుతలు వేరు కాబటిట,  ఆ. వయకుతలు జీవన పర్సిితులు వేరు కాబటిట. 
వయకుతలు జీవన పర్సిితులు వేరు కాబటిట వారు అభివృదిధ పట ీవిభిని భావనలన కలిగియుాంటారు. ఉదాహ్రణకు గ్రామీణ 
నేపధ్యాం ఉనివారు అభివృదిధ పటీ భావనకు, పటటణ నేపధ్యాం వార్ అభివృదిధ పటీ భావన భినిాంగా వుాంటుాంది. 

3. కిాంది రాండు వాకాయల అరధాం ఒకటేనా? మీ సమాధ్యనానిి ఎలా సమర్ధాంచుకుాంటారు?                                                     
అ. ప్రజల అభివృదిధ లక్షయలు వేరు వేరుగా ఉాంటాయి.                                                                                                         
ఆ. ప్రజల అభివృదిధ లక్షయలు పరసపర విరుదధాంగా ఉాంటాయి. 
i. ప్రశిలో ఇచిిన రాండు వాకాయల అరధాం ఒకటి కాదు.  
ii. ప్రజలు అభివృదిధ లక్షయలు వేరు వేరుగా ఉాంటాయి అాంటే వేరు వేరు వయకుతలు వేరు వేరు అభివృదిధ లక్షయలన కలిగి 

ఉాంటారు అని అరధాం. ఉదాహ్రణకు ఒక నిరుదోయగి అభివృదిధ లక్షయాం ఉదోయగాం పొాందటాం కాగా, ఒక రైతు అభివృదిధ 
లక్షయాం పాంటలు బాగా పాండటాం కావచుి. 

iii. ప్రజలు అభివృదిధ లక్షయలు పరసపరాం విరుదధాంగా వుాంటాయి అనగా ఒకే అాంశాం ఒకర్కి దృషిటలో అభివృదిధ కావచుి, 
వేర్కకర్కి అభివృదిధ కాకపోవచుి. ఉదాహ్రణకు కుడాంకుళ్ాం అణు విదుయత్ కేాంద్ర నిరామణానిి ప్రభుతీాం అభివృదిధగా 
భావిాంచగా, సినిక ప్రజలు అనాభివృదిధగా భావిాంచి వయతిరేకిాంచారు. 

4. పోలికకు సగటున ఉపయోగిాంచే మూడు ఉదాహ్రణలు ఇవీాండి. 
i. తరగతిలోని విదాయరుధల అాందర్ మారుిలన కలిపి, ఆ తరగతి విదాయరుధల సాంఖ్యచే భాగిాంచి తరగతి సగటు 

మారుిలన తెలుసుకొని, వేర్కక తరగతి సగటు మారుిలతో పోలిటాం. 
ii. ఒక కుటుాంబ సగటు ఆదాయానిి వేర్కక కుటుాంబ సగటు ఆదాయాంతో పోలిటాం. 
iii. ఒక రాష్ట్ర సగటు ఆదాయానిి, వేర్కక రాష్ట్ర సగటు ఆదాయాంతో పోలిటాం. 

 
5. అభివృదిధకి సగటు ఆదాయాం ముఖ్యమైన ప్రామాణికమని ఎాందుకాంటునాిరు? వివర్ాంచాండి. 

సగటు ఆదాయాంలో ఆదాయాంతో పాటు, జన సాంఖ్యన కూడా పర్గణనలోకి తీసుకుాంటారు. కావున జాతీయాదాయాంతో 
పోలిితే సగటు ఆదాయాం అభివృదిధకి ముఖ్య ప్రామాణికాంగా భావిాంచవచుి. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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6. కొాంత కాలాంగా ఒక దేశ సగటు ఆదాయాం పెరుగతుాందని గణాాంకాలు చెబుతునాియని అనకుాందాాం. సమాజాంలో అనిి 

వరాగల ప్రజల జీవితాం మెరుగయియాందని ద్వని ఆధ్యరాంగా చెపపగలమా? మీ జవాబుకు ఒక ఉదాహ్రణ ఇవీాండి. 
కొాంత కాలాంగా ఒక దేశ సగటు ఆదాయాం పెరుగతుాందని సూచిాంచినపపటికీ, సమాజాంలో అనిి వరాగల ప్రజల జీవితాం 
మెరుగయియాందని చెపపలేము. ఉదాహ్రణకు దిగవ పేర్కిని ఐదుగరు ప్రజలు గల “ఎ” అనే దేశాం సగటు ఆదాయాం గత కొది ి
కాలాంగా పెరుగచునిపపటిటకి అనిి వరాగల జీవితాం మెరుగ పడలేదని దిగవ పటిటక దాీరా తెలుసుతాంది. 
 

సాంవత్రాం 
ప్రజల ఆదాయాం రూపాయులలో 

సగటు ఆదాయాం 
I II III IV V 

2016-17 500 600 500 700 40000 8460 
2017-18 600 700 500 700 50000 10500 
2018-19 600 700 600 700 60000 12520 

 

7. ప్రపాంచ అభివృదిధ నివేదిక 2012 ప్రకారాం తలసర్ ఆదాయాం ప్రకారాం దేశాల వర్గగకరణన రాయాండి. 
i. ధ్నిక దేశాలు: 12600 అమెర్కన్ డాలరు ీలేదా అాంత కాంటే ఎకుివ తలసర్ ఆదాయాం గల దేశాలు. 
ii. మధ్య ఆదాయ దేశాలు: 1035 అమెర్కన్ డాలరు ీనాండి 12599 అమెర్కన్ డాలరు ీవరకు తలసర్ ఆదాయాం గల 

దేశాలు. 
iii. తకుివ ఆదాయ దేశాలు: 1035 అమెర్కన్ డాలరు ీకాంటే తకుివ తలసర్ ఆదాయాం గల దేశాలు. 

8. అభివృదిధ చెాందిన దేశాంగా మారటానికి మీకు గల ఆలోచన ప్రకారాం ఏాం చెయాయలో లేదా ఏాం సధాంచాలో ఒక పేరాలో 
రాయాండి. 
i. నాణయమైన విదాయ సౌకరాయలన కలిపాంచి, అక్షరాసయత శాతానిి పెాంచాలి. 
ii. నాణయమైన ఆర్యగయ సౌకరాయలన కలిపాంచి, మానవ వనరులు అభివృదిధకి తోడపడాలి. 
iii. రవాణా సౌకరాయలన అభివృదిధ పరచాలి. 
iv. వయవసయ రాంగ అభివృదిధకి నీటి పారుదల సౌకరాయలు కలిపాంచాలి. 
v. అనిి ప్రాాంతాలలో పర్శ్రమలన ఏరాపటు చేసి, అనిి ప్రాాంతాల సమాన అభివృదిధకి తోడపడాలి. 

9. వయకుతలుగా సమకూరుికోవటాం కాంటే సమూహకాంగా వసుతవులన, స్తవలన సమకూరుికోవటానికి తకుివ ఖ్రుి అయేయ 
ఉదాహ్రణలన పేర్కినాండి. 
i. దేశ ప్రజల రక్షణకు ప్రభుతీాం రక్షక దళాలన ఏరాపటుచేయటాం. 
ii. ఒక గ్రామాంలో గ్రామసుిలు అాందరు కలిపి తమ పిలీలకు కావలసిన గ్రాంధ్యలయానిి ఏరాపటు చేసుకోవటాం. 
iii. ఒక నివాస గృహ్ సముదాయానికి స్లకూయర్ట్ల గారాు సౌకరాయనిి ఏరాపటు చేసుకోవటాం. 
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పైన పేర్కిని సౌకరాయలు వయకితగతాంగా ఏరాపటుచేసుకుాంటే ఎకుివ ఖ్రుి అవుతుాంది. 

10. ఆర్యగయాం, విదయపై ప్రభుతీాం ఖ్రుిపెటేట డబుుపైనే మెరుగైన స్తవలు అాందుబాటులో ఉాండటాం ఆధ్యరపడి ఉాందా? ఇాంకా ఏయే 
అాంశాలు ప్రధ్యన పాత్ర పోషిసతయి? 

ఆర్యగయాం, విదయపై ప్రభుతీాం ఖ్రుిపెటేట డబుు పైనే కాకుాండా దిగవ అనేక అాంశాలు మెరుగైన స్తవలు అాందుబాటులో 
ఉాండటానిి ప్రధ్యన పాత్ర పోషిసతయి. 

i. ప్రభుతీాం ఖ్రుిపెటిటన డబుు సక్రమ వినియోగాం. 
ii. ఆర్యగయ, విదాయ సౌకరాయలన చితతశుదిధతో అమలు చేయటాం. 
iii. ప్రజలు ఆయా పథకాలన వినియోగిాంచుకోవటాం. 

11. తమిళ్నాడు, ఆాంధ్రప్రదేశ్ లలోని గ్రామీణ ప్రాాంతాంలోని కుటుాంబాం 2009-10 లో చౌకధ్రల దుకాణాల నాంచి తమకు 
అవసరమైన దాాంట్ల ీ53 శాతాం, 33 శాతాం కొనకుినాియి. మిగిలిన బియయాం బజారు నాంచి కొనకుిాంటారు. పశ్చిమ 
బెాంగాల్, అస్ాంలలో 11 శాతాం, 6 శాతాం బియయాం మాత్రమే పౌరసరఫరా దుకాణాలనాంచి కొనకుిాంటునాియి. ఏ రాష్ట్ర 
ప్రజలు మెరుగాగ వునాిరు? ఎాందుకు?  
i. ఇచిిన సమాచారాం బటిట పశ్చిమ బెాంగాల్, అస్ాం ప్రజలు మెరుగాగ వునాిరని భావిాంచవచుి. 
ii. ఎాందుకాంటే ఆయా రాషాాలలో ప్రజలు ఎకుివ మాంది బయట బజారు నాండి కొనకుిాంటునాిరు. అనగా వారు 

దార్ద్రయ రేఖ్కు ఎగవన వునాిరని తెలుసుతాంది. 
12. వివిధ్ దేశాలన వర్గగకర్ాంచటాంలో ప్రపాంచ బాయాంకు ఉపయోగిాంచే ముఖ్యమైన ప్రామాణికాలు ఏమిటి? పై ప్రామాణికాలలో 

ఏమైనా పర్మితులు ఉాంటే వాటిని పేర్కినాండి.  
i. వివిధ్ దేశాలన వర్గగకర్ాంచటానికి ప్రపాంచ బాయాంకు ఉపయోగిాంచిన ప్రామాణికాం- తలసర్ ఆదాయాం లేదా సగటు 

ఆదాయాం.  
ii. తలసర్ ఆదాయాం ప్రామాణికాంగా ఉపయోగిాంచటాం పై పర్మితులు కలవు. తలసర్ ఆదాయాం కేవలాం ప్రజల సగటు 

ఆదాయానిి మాత్రమే తెలుపుతుాంది కానీ అది ప్రజల మధ్య ఏ విధ్ాంగా పాంపిణీ చేయబడిాందో తెలపదు. 
13. ప్రతి సమాజిక అాంశాం వెనక ఒకటి కాక అనేక కారణాలు ఉాంటాయి. ఇకిడ కూడా అది వర్తసుతాంది. మీ అభిప్రాయాంలో 

హమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఏ ఏ అాంశాలు పాఠశాల విదయకు దోహ్దాం చేసయి? 
హమాచల్ ప్రదేశ్ లో దిగవ అాంశాలు పాఠశాల విదయకు దోహ్దాం చేసయి. 
i. హమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుతీాం, అకిడి ప్రజలు విదయపై ఎాంతో ఆసకిత చూపటాం. 
ii. పాఠశాలలు తెర్చి చాలా వరకు విదయ ఉచితాంగా ఉాండేలా లేదా తలిీదాండ్రులకు నామమాత్రపు ఖ్రుి అయేయలా 

ప్రభుతీాం చూడటాం. 
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iii. పాఠశాలలో ఉపాధ్యయయులు, తరగతి గదులు, మరుగదొడుీ, తాగనీరు వాంటి కనీస సదుపాయాలు ఉాండేలా 

ప్రభుతీాం ఏరాపటు చేయటాం. 
iv. ఆడపిలీల పటీ అాంత వివక్షతన తలిీదాండ్రులు చూపకపోవటాం.  

14. అభివృదిధని కొలవటానికి ప్రపాంచ బాయాంకు ఉపయోగిాంచే ప్రామాణికాలకూ ఐకయరాజయసమితి అభివృదిధ కారయక్రమాం ఉపయోగిాంచే 
వాటికీ తేడా ఏమిటి? 

ప్రపాంచ బాయాంకు ఐకయరాజయ సమితి అభివృదిధ కారయక్రమాం 
i. అభివృదిధని కొలవటానికి ప్రపాంచ బాయాంకు 

తలసర్ ఆదాయానిి ప్రామాణికాంగా 
ఉపయోగిాంచిాంది. 

ii. ఇది కేవలాం సగటు ఆదాయానిి మాత్రమే 
పర్గణలోకి తీసుకుాంది. 

i. అభివృదిధని కొలవటానికి ఐకయరాజయ సమితి 
అభివృదిధ కారయక్రమాం వారు మానవాభివృదిధ 
సూచికన ప్రామాణికాంగా ఉపయోగిాంచిాంది. 

ii. ఇది సగటు ఆదాయాంతో పాటు విదయ, 
ఆయుుఃప్రమాణానిి కూడా పర్గణలోకి 
తీసుకుాంది. 

 

15. మానవాభివృదిధని కొలవటానికి మీ దృషిటలో ఇాంకా ఏ అాంశాలన పర్గణనలోకి తీసుకోవాలి? 
మానవాభివృదిధని కొలవటానికి ఇాంకా దిగవ అాంశాలన పర్గణనలోకి తీసుకోవాలి 
i. విదాయ, ఆర్యగయ సదుపాయాల నాణయత. 
ii. ప్రజల సాంతోష్ సియి. 

16. సగటున ఎాందుకు ఉపయోగిసతాం? ద్వనిని ఉపయోగిాంచటాంలో ఏమైనా పర్మితులు ఉనాియా? అభివృదిధకి సాంబాంధాంచి మీ 
సాంత ఉదాహ్రణన తీసుకొని ద్వనిని వివర్ాంచాండి. 
i. వివిధ్ దేశాలన కాని, రాషాాలన కాని, ఇతర అాంశాలన కానీ పోలిటానికి సగటున ఉపయోగిసతాం. 
ii. సగటున ఉపయోగిాంచటాంలో పర్మితులు కలవు. ఇది కేవలాం సరాసర్ విలువన మాత్రమే చూపుతుాంది తపాప, ఆ 

విలువ ప్రజల మధ్య ఏ విధ్ాంగా పాంపిణి కాబడిాందో చూపదు. 
iii. ఉదాహ్రణకు దిగవ పేర్కిని ఐదుగరు ప్రజలు గల “ఎ” అనే దేశాం సగటు ఆదాయాం గత కొదిి కాలాంగా 

పెరుగచునిపపటికి అనిి వరాగల జీవితాం మెరుగ పడలేదని దిగవ పటిటక దాీరా తెలుసుతాంది. 
 

సాంవత్రాం 
ప్రజల ఆదాయాం రూపాయులలో 

సగటు ఆదాయాం 
I II III IV V 

2016-17 500 600 500 700 40000 8460 
2017-18 600 700 500 700 50000 10500 
2018-19 600 700 600 700 60000 12520 
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17. హమాచల్ ప్రదేశ్ లో తలసర్ ఆదాయాం తకుివ ఉనిపపటికీ పాంజాబ్ కాంటే మానవ అభివృదిధ సూచికలో ముాందుాండటాం అని 
వాసతవాం నేపధ్యాంలో ఆదాయాం యొకి ప్రాముఖ్యత గర్ాంచి ఎటువాంటి నిరాధరణలు చేయవచుి? 
i. ఆదాయాం అనేది మానవాభివృదిధని పెాంచటానికి తోడపడే ఒక కారకాం మాత్రమే. 
ii. ఆదాయాంతో పాటు ప్రభుతీ పనితీరు, చితతశుదిధ, ప్రణాళికలు కూడా మానవాభివృదిధలో ముఖ్య పాత్రన పోషిసతయి. 

18. హమాచల్ ప్రదేశ్ లో తలసర్ ఆదాయాం ఎాంత? అధక ఆదాయాం ఉనిపుపడు పిలీలిి బడికి పాంపటాం తలిీదాండ్రులకు తేలిక 
అవుతుాందా? హమాచల్ ప్రదేశ్ లో ప్రభుతీాం పాఠశాలలు నడపటాం ఎాందుకు అవసరమయియాంది? 
i. 2012 సాంవత్రాంలో హమాచల్ ప్రదేశ్ తలసర్ ఆదాయాం 74000 రూపాయులు.  
ii. అధక ఆదాయాం ఉనిపుపడు పిలీలిి బడికి పాంపటాం తలిీదాండ్రులకు తేలిక అవుతుాందని నేన భావిసుతనాిన. 
iii. సీతాంత్రయాం వచిినపపటికి హమాచల్ ప్రదేశ్ లో విదాయ సియి తకుివగా ఉాండటాం, కొాండ ప్రాాంతాం కావటాం వలన 

ప్రభుతీాం పాఠశాలలన నడపటాం అవసరమయియాంది. 
19. అబాుయిలతో పోలిస్తత అమామయిల చదువుకు తలిీదాండ్రులు తకుివ ప్రాధ్యనయత ఎాందుకు ఇసతరు? 

అబాుయిలతో పోలిస్తత అమామయిల చదువుకు తకుివ ప్రాధ్యనయత ఇవీటానికి కారణాలు: 
i. భద్రతా కారణాల ర్గతాయ అమామయిలన ఉనిత చదువుల కోసాం దూరప్రాాంతాలకు పాంపిాంచలేకపోవటాం. 
ii. తమ ముసలితనాంలో అబాుయిలే తమన బాగా చూసుకుాంటారని భ్రమపడటాం. 
iii. అమామయిలతో పోలిితే, అబాుయిల చదువు ముఖ్యమని భావిాంచటాం. 
iv. అమామయిలు వివాహ్ాం తరువాత ఎలాగ అతతవార్ కుటుాంబానికే ఉపయోగపడతారని అనకోవటాం. 

20. ఆడవాళీ్ల ఇాంటి బయటి పని చెయయటానికి, లిాంగ వివక్షతకు మధ్య గల సాంబాంధ్ాం ఏమిటి? 
i. ఆడవాళీ్ల బయటి పని చెయయటానికి, లిాంగ వివక్షతకు విలోమ సాంబాంధ్ాం కలదని చెపపవచుి. 
ii. బయట పని చేస్త ఆడవాళీ్ల సాంఖ్య పెర్గితే, లిాంగ వివక్షత తగగతుాంది. తగిగతే లిాంగ వివక్షత పెరుగతుాంది. 
iii. ఉదాహ్రణకు హమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఆడవాళీ్ల బయట పని చెయయటాం పెరగటాం వలన అకిడ లిాంగ వివక్షత 

తకుివుగా వుాంది. 
21. 6 - 14సాంవత్రాల బాలలకు ఉచిత విదయకు హ్కుి ఉాందని విదాయహ్కుి చటటాం తెలుపుతుాంది. మీకు తెలిసిన దానిి బటిట 

బాలలకు, మానవాభివృదిధకి ఈ చటటాం ఎలాాంటి ప్రాధ్యనయత కలిగి ఉాందో వివర్ాంచాండి. 
విదాయహ్కుి చటటాం బాలలకు, మానవాభివృదిధకి దిగవ విధ్ాంగా ప్రాధ్యనయతన కలిగి ఉాంది. 
i. ఈ చటటాం సినికాంగా పాఠశాలలన ఏరపటుచేయాలని తెలుపుతుాంది. ద్వని వలన మారుమూల ప్రాాంతాల వార్కి 

కూడా విదాయ సదుపాయాలు అాందుబాటులోకి వచిి మానవాభివృదిధ పెర్గే అవకాశాం ఏరపర్చిాంది. 
ii. సుశ్చక్షితులైన ఉపాధ్యయయులన నియమిాంచాలని ఈ చటటాం నిరేధశ్చసుతాంది. ద్వని వలన మానవ వనరుల నాణయత 

పెరుగతుాంది. 
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 ఉతపతిత: ఏదైన ఒక వసుతవునకు ప్రయోజనానిి కలిగిాంచే ప్రక్రియన “ఉతపతిత” అాందురు. 
 ఉపాధ: ఆదాయానిి ఇచేి ఉతపతిత ప్రక్రియలో పని కలిగియుాండటానిి “ఉపాధ” గా చెపపవచుి. 
 ఆర్ధక వయవసిలోని రాంగాలు: వయవసయ రాంగాం (ప్రాథమిక రాంగాం), పార్శ్రామిక రాంగాం (దిీతీయ రాంగాం), స్తవా రాంగాం 

(తృతీయ రాంగాం) 
 వయవసయ రాంగాం: వయవసయాం, మత్య పర్శ్రమ, అటవీ, గనలకు సాంబాంధాంచిన పనలన వయవసయ రాంగాంగా 

పిలుసతము. ఈ రాంగాం ఉతపతిత ప్రక్రియలో ప్రకృతి ప్రధ్యన పాత్రన పోషిసుతాంది. 
 పార్శ్రామిక రాంగాం: యాంత్రాలు, యాంత్రపర్కరాలన ఉపయోగిాంచి వసుతవులన ఉతపతిత చేస్త రాంగానిి పార్శ్రామిక రాంగాం 

అాందురు. 
 స్తవా రాంగాం: కాంటికి కనిపిాంచని స్తవలన ఉతపతిత చేస్త రాంగానిి స్తవా రాంగాం. 
 GDP: Gross Domestic Product ( సూిల దేశీయ ఉతపతిత). 
 సూిల దేశీయోతపతిత: ఒక సాంవత్ర కాలాంలో ఒక దేశాంలో ఉతపతిత అయిన అాంతిమ వసుతస్తవల విలువన సూిల దేశీయోతపతిత 

అాందురు. 
 ఒకే వసుతవున రాండు లేదా అాంత కాంటే ఎకుివ సరీు లెకికటటడానిి నివార్ాంచడానికి  సూిల దేశీయోతపతిత లెకిిాంపులో 

అాంతిమ వసుతస్తవలన మాత్రమే తీసుకోవడాం జరుగతుాంది. 
 వయవసీికృత రాంగాం:  ఉతపతిత, ఉపాధ క్రమ పదధతిలో గల రాంగానిి వయవసీికృత రాంగాం అాందురు. ఈ రాంగాంలో పని చేస్త వార్కి 

వేతనాంతో కూడిన స్లలవులు ఉాంటాయి. ఆర్యగ్య, ఉదోయగ భద్రత ఉాంటుాంది. 
 అవయవసీికృత రాంగాం: ఉతపతిత, ఉపాధ క్రమ పదధతిలో లేని రాంగానిి అవయవసీికృత రాంగాం అాందురు. ఈ రాంగాంలో పని చేస్త 

వార్కి వేతనాంతో కూడిన స్లలవులు ఉాండవు. ఆర్యగయ, ఉదోయగ భద్రత ఉాండదు. 
 అాంతిమ వసుతవులు: వినియోగదారుడు ప్రతయక్షాంగా ఉపయోగిాంచుకోవడానికి అవకాశాం ఉాండే వసుతవులన అాంతిమ వసుతవులు 

అాందురు. ఉదా: కారు, పుసతకాం 
 మాధ్యమిక వసుతవులు: వేర్కక వసుతవు ఉతపతిత ప్రక్రియలో ఉపయోగిాంచే వసుతవులన మాధ్యమిక వసుతవులు అాందురు. ఉదా: 

టైర్, ఇడి ీపిాండి. 
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1. బ్రాకెటుటలో ఇచిిన వాటి నాంచి సరైన వాటితో ఖళీలు పూర్ాంచాండి. 

i. ఉతపతితతో సమానాంగా స్తవారాంగాంలో ఉపాధ పెరగలేదు ( పెర్గిాంది/ పెరగలేదు) 
ii. స్తవా రాంగాంలోని కార్మకులు వసుతవులన ఉతపతిత చెయయరు. ( స్తవా / వయవసయాం) 
iii. వయవసీికృత రాంగాంలోని అధక శాతాం కార్మకులకు ఉదోయగ భద్రత ఉాంది. ( వయవసీికృత / అవయవసీికృత) 
iv. భారతదేశాంలోని కార్మకులలో ఎకుివ శాతాం అవయవసీికృత రాంగాంలో పని చేసుతనాిరు. ( ఎకుివ / తకుివ) 
v. పతిత సహ్జ ఉతపతిత, గడా పార్శ్రామిక ఉతపతిత. ( సహ్జ / పార్శ్రామిక) 
vi.  

 
2. వేరుగా ఉనిదానిని గర్తాంచాండి, కారణాలన చెపపాండి. 

i. ట్లచరు, డాకటరు, కూరగాయలు అమేమ వయకిత, నాయయవాది.  
పై వాటిలో వేరుగా ఉనిది- కూరగాయలు అమేమ వయకిత. ఎాందుకాంటే ఇది ఒకిటే వయవసయ రాంగానికి చెాందగా, 
మిగతా మూడు స్తవా రాంగానికి చెాందినవి. 

ii. పోసుటమాన్, చెపుపలుకుటేట వయకిత, సైనికుడు, పోల్లసు కానిస్తటబుల్. 
పై వాటిలో వేరుగా వునిది- చెపుపలుకుటేట వయకిత. ఎాందుకాంటే ఇది ఒకిటే పార్శ్రామిక రాంగానికి చెాందగా, మిగతా 
మూడు స్తవా రాంగానికి చెాందినవి. 
 

3. ఆర్ధక కారయకలాపాలన ప్రాథమిక, దిీతీయ, తృతీయ రాంగాలుగా విభజిాంచటాం ఉపయోగకరమేనా? ఎాందుకో వివర్ాంచాండి. 
i. ఆర్ధక కారయకలాపాలన ప్రాథమిక, దిీతీయ, తృతీయ రాంగాలుగా విభజిాంచటాం ఉపయోగకరమేనని నేన 

భావిసుతనాిన. 

ii. ఏఏ రాంగాం ఎాంత విలువైన ఉతపతుతలన చేసుతాంది. సూిల జాతీయోతపతితలో వివిధ్ రాంగాల వాటాన తెలుసుకోవచుి 
iii. ఏఏ రాంగాం ఎాంతమాందికి జీవనోపాధకలపన చేసుతాందనే విష్యాం తెలుసుతాంది. 
iv. ఏ ఏ రాంగాలు వెనకబడి వునాియో తెలుసుకొని, వాటి అభివృదిధకి తగిన ప్రణాళికలన వేసి కృషిచేయవచుి. 
v. పార్శ్రామిక రాంగాం పనితీరు, పుర్యగతి మర్యు అభివృదిధ అవకాశాలన, ఉపాధ కలపన సమరాియలన అాంచనా 

వేయగలుగతాము. 
vi. ‘ఉదోయగల బదిల్ల’ ఏఏ రాంగాంల నాండి తరలిపోతునాియి. స్తవారాంగాంలో సృషిటాంచబడిన న్యతన వృతుతలన గర్ాంచి 

అవగతాం అవుతుాంది. 
4. ప్రతి రాంగాంలో సూిల జాతీయోతపతిత లోన్య, ఉపాధలోన్య దృషిట ఎాందుకు కేాంద్రీకర్ాంచాలి? ఇాంకా పర్శీలిాంచాలి్న ఇతర 

అాంశాలు ఏమైనా ఉనాియా? వివర్ాంచాండి. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- పేపర్ 1 నోట్స్ 
i.  ఆర్ధక వయవసిలోని మూడు రాంగాలలో కూడా సూిల జాతీయోతపతితలోన్య, ఉపాధలోన్య దృషిట కేాంద్రీకర్ాంచటాం 

జర్గిాంది. 
ii. ఎాందుకాంటే ఆర్ధక వయవసి నిరామణాం ఎాంత ఉతపతిత ఎాంత చేయబడిాంది, ఉపాధ ఎాంత కలిపాంచబడిాంది అనే దానిపైనే 

ఆధ్యరపడి ఉాంది. 
iii. ఉతపతిత, ఉపాధ కాకుాండా ఇాంకా పర్శీలిాంచవలసిన అాంశాలు ఆయా రాంగాలలో కలిపాంచబడిన సదుపాయాలు, 

ఉతాపదకత మొదలగనవి. 
 

5. స్తవారాంగాం ఇతర రాంగాల కాంటే ఎలా భినిమైనది.? కొనిి ఉదాహ్రణలతో వివర్ాంచాండి. 
స్తవారాంగాం ఇతర రాంగాలు అయిన వయవసయ, పార్శ్రామిక రాంగాలు కాంటే దిగవ విధ్ాంగా భినిమైనది. 
i. స్తవారాంగాం కాంటికి కనిపిాంచని స్తవలన ఉతపతిత చేయగా, మిగత రాండు రాంగాలు కాంటికి కనిపిాంచే వసుతవులన 

ఉతపతిత చేసుతనాియి. 
ii. ఉదాహ్రణకు వయవసయరాంగాం కాంటికి కనిపిాంచే వివిధ్ ఆహార ధ్యనాయలన పాండిాంచగా, ఆ ఆహార ధ్యనాయలన 

ఇతర ప్రాాంతాలకు తరలిాంచటానికి కావలసిన కాంటికి కనిపిాంచని రవాణా స్తవన స్తవారాంగాం అాందిసుతాంది.  
iii. అదే విధ్ాంగా పార్శ్రామిక రాంగాం కాంటికి కనిపిాంచే వివిధ్ వసుతవులన తయారుచేయగా, వాటికి కావలసిన 

మారిటిాంగ్ స్తవన స్తవారాంగాం అాందిసుతాంది. 
6. ‘అలప ఉపాధ’ అాంటే ఏమిటి? పటటణ, గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి ఒకొికి ఉదాహ్రణతో వివర్ాంచాండి? 

i. ఒక వయకితకి తన పూర్త శకిత మేరకు పని లభిాంచకపోవటానిి అలప ఉపాధ అాందురు. ద్వనినే ప్రచిని నిరుదోయగిత అని 
కూడా పిలుసతరు.  

ii. గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో ఐదుగరు అవసరమైన ఒక వయవసయక పనిలో పది మాంది పనిచేసి, ఆ పనిని ఒక పూటలో 
పూర్తచేసి రాండవ పూట ఖళిగా వుాండటాం.  

iii. పటటణ ప్రాాంతాంలో బిటెక్ చేసిన ఒక యువకుడు సైకిల్ షాపులో పనిచేయటాం. 
7. అవయవసీికృత రాంగాంలోని కార్మకులకు కూల్ల, భద్రత, వైదయాం మొదలైన అాంశాలలో రక్షణ కావాలి. వివర్ాంచాండి. 

i. దేశాంలో 92% కార్మకులు అవయవసీికృక రాంగాంలో పనిచేసుతనాిరు. అవయవసీికృత రాంగాంలో సాంసిలు సధ్యరణాంగా 
ప్రభుతీ నియాంత్రణలో ఉాండవు. 

ii. అవయవసీతకృత రాంగాంలో ఉదోయగలకు జీతాలు తకుివ, భద్రత ఉాండదు. ఎకుివ పనికి ఎకుివ వేతనాం, ఆర్్త స్లలవులు, 
అనార్యగయాం స్లలవులు ఉాండవు. 

iii. ఏ కారణాం లేకుాండానే ఉదోయగసుతలన మానకోమన వచుిన. పని తకుివగా ఉాండే కొనిి కాలాలోీ కొాంత మాందిని 
పని మానిపాంచ వచుిన. 

కనక, ఆర్ిక, సమాజికాభివృదిధకి అవయవసీికృత రాంగాంలోని కార్మకులకు రక్షణ, మదితు అవసరాం 
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 వాతావరణాం: ఒక ప్రాాంతాంలో, ఒక నిర్ధష్ట కాలాంలోని వాతావరణ పర్సిితులన “వాతావరణాం” (వెదర్) అాందురు. ఇవి 
తకుివ సమయాంలో కూడా మారుతూ ఉాంటాయి. 

 శీతోష్ణసిితి: ఒక విశాల ప్రాాంతాంలో కొనిి సాంవత్రాల పాటు ఒక క్రమానిి కనపర్చే వాతావరణ పర్సిితులన “శీతోష్ణసిితి” 
అాందురు. ఇది సుమారు ముపెతప సాంవత్రాల కాలానికి సాంబాంధాంచినది. ఇది సాంవత్రానికి సాంవత్రానికి మారదు. 

 వాతావరణసిితి/ శీతోష్ణసిితి అాంశాలు: ఉష్ణణగ్రత, వరషపాతాం, పీడనాం, గాలిలో తేమ. 
 కెతీమో గ్రాఫ్: శీతోష్ణసిితి అాంశాలు అయిన ఉష్ణణగ్రత, వరషపాతాలన చూపు పటాలన “కెతమీో గ్రాఫ్” లు అాందురు. 
 శీతోష్ణసిితిని ప్రభావితాం చేస్త కారకాలు: అక్షాంశాం లేదా భూమధ్య రేఖ్ నాండి దూరాం, భూమికి నీటికి గల సాంబాంధ్ాం, 

భౌగళిక సీరూపాం, వాతవరణాంలోని ఉపర్తల గాలి ప్రసరణ. 
 జెట్స ప్రవాహ్ాం: నేల నాంచి 12000 మీటర ీఎతుతలో వీచే ఉపర్తల వాయు ప్రవహాలన “జెట్స ప్రవాహాలు” అాందురు. 
 భారతదేశ కాలాలు: శీతాకాలాం, వేసవి కాలాం, నైరుతి ఋతుపవన కాలాం, తిర్యగమన ఋతుపవన కాలాం 
 ఋతుపవనాలు: కాలానిి బటిట వీచే పవనాల న “ఋతు పవనాలు” అాందురు. 
 AGW : Anthropogenic Global Warming (మానవ ప్రేర్త భూగళ్ాం వేడెకిటాం) 
 హ్ర్త గృహ్ వాయువులు: కారున్ డై అక్షైడ్జ, మీథేన్ 
 IPCC: Inter governmental Panel on Climate Change ( శీతోష్ణసిితి మారుపపై అాంతర ప్రభుతీ సాంఘాం. 
 భూగళ్ాం వేడెకిటాం: భూ ఉపర్తల ఉష్ణణగ్రతలు పెరగటానిి భూగళ్ాం వేడెకిటాం అాందురు. 
 భూగళ్ాం వేడెకిటానికి కారణమైన మానవ చరయలు: అడవులన నరకటాం, వాహ్నాలన అధకాంగా ఉపయోగిాంచటాం, 

శీతళీకరణ పర్కరాలన వాడటాం, బొగగన మాండిాంచటాం. 
 

 భూగళ్ాం వేడెకిటానిి నివార్ాంచటానికి సూచనలు: అడవులన పెాంచాలి, విదుయత్ తో నడిచే వాహ్నాలన వాడాలి, సౌర 
విధుయత్ న ఎకుివుగా ఉపయోగిాంచాలి. 

 సూరయపుటము: సూరుయడు నాంచి విడుదలైన శకితలో భూమి గ్రహాంచే శకితని “సూరయ పుటము” అాందురు. 
 పీడన మాండలాలు: భూ ఉపర్తలాంపై గల అలప, అధక పీడన ప్రాాంతాలన “పీడన మాండలాలు” అాందురు. 
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1. భారతదేశ శీతోష్ణసిితిని ప్రభావితాం చేస్త అాంశాలన వివర్ాంచాండి. 

i. శీతోష్ణసిితిని ప్రభావితాం చేస్త అాంశాలు: 
ఎ) అక్షాంశాం 
బి)భూమి-నీటికి మధ్య గల సాంబాంధ్ాం 
సి)భౌగళిక సీరూపాం 
డి) ఉపర్తల గాలి ప్రసరణ 

ii. భూమధ్య రేఖ్ నాంచి ధ్ృవాలవైపు వెళ్లతుని కొద్వి సగటు వార్షక ఉష్ణణగ్రతలు తగగతూ ఉాంటాయి. 
iii. భారత దేశాంలో దక్షిణాది ప్రాాంతాం భూమధ్యరేఖ్కి దగగరగా ఉష్ణ మాండలాంలో ఉాంది. ఈ కారణాంగా ఈ ప్రాాంతాంలో 

సగటు ఉష్ణణగ్రతలు ఉతతర ప్రాాంతాం కాంటే ఎకుివగా ఉాంటాయి. 
iv. భూమితో పోలిస్తత సముద్రాం చాలా నిదానాంగా వేడెకుితుాంది. నిదానాంగా చలీ బడుతుాంది. ద్వని వలీ శీతోష్ణసిితి అనేక 

రకాలుగా ప్రభావితాం అవుతాయి. 
v. మైదాన ప్రాాంతాల కాంటే పరీత ప్రాాంతాలు తకుివ ఉష్ణణగ్రతలన కలిగ ఉాంటాయి. 
vi. భారతదేశ శీతోష్ణసిితి ఉపర్తల వాయు ప్రవాహాల వలీ కూడా ప్రభావితాం అవుతుాంది. ఈ ప్రవాహాలన ‘జెట్స 

ప్రవాహాాం’ అాంటారు. ద్వనివలీ ఉష్ణణగ్రతలు చలీబడుతాయి. 
vii. భారతదేశ శీతోష్ణసిితి ఋతుపవనాల వలీ గణనీయాంగా ప్రభావితాం అవుతుాంది. భారతదేశాంలో అతయధక వరషపాతాం 

నైరుతి ఋతుపవనాల కాలాంలో సాంభవిసుతాంది. 
2. కొాండ ప్రాాంతాలలోని, ఎడారులలోని శీతోష్ణసిితులన ప్రబావితాం చేస్త అాంశాలన వివర్ాంచాండి. 

i. సముద్రమటటాం నాంచి ఎతుతకి వెళ్లతుని కొద్వ ిఉష్ణణగ్రత తగగతుాంది. కనక పరీతాలు, కొాండల పై ఉష్ణణగ్రత తకుివగా 
ఉాంటుాంది. 

ii. ఎడారులలో అతయధక ఉష్ణణగ్రతలు, అతయలప వరషపాతాం ఉాంటుాంది. ఋతుపవనాలు వీచే మారగాంలో ఆరావళీ పరీత 
శ్రేణులవలీ రాజసిన్ లో ధ్యర్ ఎడార్ వరషచాియా ప్రాాంతాంగా మార్ాంది. 

3. భూగళ్ాం వేడెకిడాంలో మానవుని పాత్ర తెలపాండి. 
i. పార్శ్రామిక విపీవాం తరువాత వేడెకిటానికి కారణాం మానవచరయలే. ప్రసుతతాం భూమి వేడెకిటానిి మానవ 

కారణాంగా భూగళ్ాం వేడెకిటాం అాంటారు. 

ii. శ్చలాజ ఇాంధ్నాల వినియోగాం పెరగటాం వలీ, వాతావరణాంలో హ్ర్తగృహ్ వాయువులు పెరగటాం వలీ భూమి 
వేడెకుితుాంది. 

iii. అడవుల వినాశనాం, నర్కి వెయయటాం వలీ భూగళ్ాం వేడెకుితుాంది. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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iv. ఆట్లమొబైల్్ వాడకాం పెరుగటవలీ అధక మొతతాంలో పెట్రోలియాం ఉతపతుతలన వినియోగిాంచటాం వల ీగాలిలోనికి 

అధకాంగా కారున్-డై-ఆకెత్డులు విడుదల అవుతూ, భూగళ్ాం వేడెకుిటకు కారణమౌతునాియి. 
v. విదుయత్శకిత ఉతపతితకై అధక మొతతాంలో బొగగ వాడకాం వలీ ప్రధ్యనాంగా కారున్-డై-ఆకెత్డ్జ అధకాంగా వాతావరణాంలో 

చేర్ భూగళ్ాం వేడెకుితుాంది. 
vi. ఆధునిక జీవన విధ్యనాంలో ఫ్రిజ్లు, ఎయిర్ కాండీష్న్్ లాాంటి గృహోపకరణాల వాడకాం పెర్గిాంది. ఫలితాంగా భూగళ్ాం 

వేడెకుిటకు దోహ్దకారకములైన వాయువులన ఈ ఉపకరణాలు విడుదల చేసుతనాియి. 
4. AGW విష్యాంలో అభివృదిధ చెాందిన, అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాల మధ్య ఉని అభిప్రాయ భేదాలేమిటి? 

i. హ్ర్త గృహ్ వాయువులన పెాంచే బొగగ వినియోగాం అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు తగిగాంచుకోవాలి అని అభివృదిధ 
చెాందిన దేశాలు అాంటునాియి. 

ii. శ్చలాజ ఇాంధ్నాలు వినియోగిాంచుకోకపోతే తమ ఆర్ిక ప్రగతి తీవ్రాంగా కుాంటుపడుతుాందని అభివృదిధ చెాందుతుని 
దేశాలు అాంటునాియి. 

5. భూగళ్ాం వేడెకిడాం శీతోష్ణసితిిలో మారుపలు ఏవిధ్ాంగా కారణమవుతాయి? భూగళ్ాం వేడెకిడానిి తగిగాంచుటకు కొనిి 
చరయలన సూచిాంచాండి. 
i. భూ ఉపర్తల ఉష్ణణగ్రతలు పెరగటానిి భూగళ్ాం వేడెకిడాం అాందురు. ద్వని వలన అనేక శీతోష్ణసిితి మారుపలు 

చోటుచేసుకుాంటునాియి. 
ii. ఉష్ణ పునుః ప్రసరణ గాందరగళ్ాం కావటాంతో వాతవరణ, శీతోష్ణసిితి సరళిలో మారుపలు వసతయి. సీలపకాలిక 

(వాతావరణ) మారుపలు ఒకదానికొకటి తోడై ద్వరఘకాలికాంగా (శీతోష్ణసిితిలో) మారుతాయి. 
భూగళ్ాం వేడెకిడానిి తగిగాంచుటకు కొనిి చరయలు: 
i. బొగగన ఉపయోగిాంచి ఉతపతిత చేస్త థరమల్ విదుయత్ సనిాంలో సౌర విదుయత్ న ఎకుివుగా ఉతపతిత చేసి 

వినియోగిాంచటాం. 
ii. శ్చలాజ ఇాందనాల సినాంలో CNG (Compressed Natural Gas) వాంటి వాటిని వినియోగిాంచి వాహ్నాలన 

నడపటాం. 
iii. అడవులన పెాంచటాం మర్యు సాంరక్షిాంచటాం. 
iv. పర్శ్రమల నాండి వెలువడే వాయువులన నియాంత్రాంచుటకు కఠిన చరయలన తీసుకోవటాం. 

6. వివిధ్ అక్షాంశాల వద ిసూరయ కిరణాల కోణాలలో ఏ తేడా ఉాంటుాంది? ద్వని ప్రభావాం ఎలా ఉాంటుాంది? 
i. కరిట మకర రేఖ్ల మధ్య సూరయ కిరణాలు నిటటనిలువుగా పడటాం వలన ఆ ప్రాాంతాంలో ఉష్ణణగ్రతలు ఎకుివుగా 

ఉాంటాయి.  
ii. కరిట మకర రేఖ్ల నాండి దృవాలు వైపు వెళ్లతని కొది ిసూరయ కిరణాలు ఏట వాలుగా పడటాం వలన దృవాలు వైపు 

వెళ్లీ కొదిి ఉష్ణణగ్రతలు తగగతాయి. 
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7. ముాంబాయి, నాగపూర్ లలో ఉష్ణణగ్రతలలో పోలిక ఏమిటి? తేడాలు ఏమిటి? సముద్రాం దూరానిి ఇది ఎలా తెలియజేసుతాంది. 
i. ముాంబాయిలో సాంవత్రాం పొడుగన ఉష్ణణగ్రతలు ఒకే రకాంగా ఉనాియి. అనగా ఇది సముద్రానికి దగగరగా ఉాందని 

తెలుసుతాంది. 
ii. నాగపూర్ లో వేశవి కాలాంలో ఉష్ణణగ్రతలు ఎకుివుగాన, శీతా కాలాంలో ఉష్ణణగ్రతలు తకుివుగాన ఉనాియి. అనగా 

ఇది సముద్రానికి దూరాంగా ఉాందని తెలుసుతాంది. 
8. సిమాీ, ఢిల్లీలు వేరు వేరు అక్షాంశాల మీద ఉనాియా? వేశవిలో ఢిల్లీ కాంటే సిమాలీో చలీగా ఉాంటుాందా? 

i. సిమాీ, ఢిల్లీలు వేరు వేరు అక్షాంశాలు పైన ఉనాియి. 
ii. వేశవిలో ఢిల్ల ీకాంటే సిమాీలో చలీగా ఉాంటుాంది. ఎాందుకాంటే సిమాీ పరీత ప్రాాంతాంలో ఉాంది. 

9. కిాంది వాకాయలన చదివి అవి వాతావరణానికి లేదా శీతోష్ణసిితికి ఏ అాంశానికి ఉదాహ్రణో చెపపాండి. 
అ) హమాలయాలోీ అనేక మాంచు పరీతాలు గత కొదిి సాంవత్రాలలో కర్గిపోయాయి. 
ఆ) గత కొనిి దశాబాిలలో విదరభ ప్రాాంతాంలో కరువులు ఎకుివగా సాంభవిాంచాయి. 
జ: అ) శీతోష్ణసిితి  ఆ) శీతోష్ణసితిి 

10. కిాంది వాటిని జత పరచాండి. 
అ) తిరువనాంత పురాం  ( 3 )  1. భూమధ్యరేఖ్కు దూరాంగా ఉాండి శీతాకాలాంలో ఉష్ణణగ్రతలు తకుివగా ఉాంటాయి. 
ఆ) గాయాంగ్టక్      ( 1 )  2. భూమధ్యరేఖ్కు దగగరగా ఉాంది. కాని సముద్రానికి దగగరగా లేదు.వరషపాతాం తకుివ 
ఇ) అనాంతపురాం      (  2 ) 3. సముద్రానికి దగగరగా ఉాంది. శీతోష్ణసిితి పై సముద్ర ప్రభావాం ఎకుివ 
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 హమాలయ నదులు: సిాంధు నది, గాంగా నది, బ్రహ్మపుత్ర నది. 
 ద్వీపకలప నదులు: గదావర్, కృషాణ, మహానది, కావేర్, నరమద, తపతి. 
 పశ్చిమానికి ప్రవహాంచు నదులు: నరమద, తపతి. 
 అాంతరగత ప్రవాహాలు: అవపాతాం, ఉపర్తల ప్రవాహ్ాం, భూగరభ ప్రవాహ్ాం 
 బాహ్య ప్రవాహాలు: భాష్ణపతే్కాం, వయవసయానికి నీళీ్ల, గృహ్ అవసరాలకు నీళీ్ల, పార్శ్రామిక అవసరాలకు నీటి వినియోగాం. 
 తుాంగభద్ర నద్వ పర్గవాహ్క ప్రాాంతాంలో నీటి వనరులకు సాంబాంధాంచి ఎదుర్కిాంటుని సవాళ్ల:ీ పూడిక సమసయ, నీటి 

కాలుష్యాం, నీటి పాంపిణీ సమసయ.  
 హవ్రే బజారులో నీటి సాంరక్షణకు తీసుకుని చరయలు: చెక్ డామ్ ల నిరామణాం, ఇాంకుడు గాంతల నిరామణాం, కాాంటూర్ ట్రాంచ్ ల 

తవీకాం. 
 ప్రవాహ్ వనరులు: ఉపర్తల నీటి ప్రవాహాలు, భూగరభ నీటి ప్రవాహాలన ప్రవాహ్ వనరులుగా పిలుసతరు. 
 అాంతరూభజలాం: భూగరభాంలో శ్చలల పొరలలో గల నీటిని అాంతరూభజలాం అాందురు. 
 పర్గవాహ్క ప్రాాంతాం: నద్వ నీటిపై ఆధ్యరపడే ప్రాాంతానిి ఆ నద్వ పర్గవాహ్క ప్రాాంతాం అాందురు. 
 కరువు: వరాషలు సర్గా కురవక, పాంటలు పాండని సిితిని కరువు అాందురు. 

 

 

1. నీటి వనరుల విష్యాంలో అాంతరగత, బాహ్య ప్రవాహాల ప్రక్రియలన వివర్ాంచాండి. 
నీటి వనరులన అాంతరగత, బాహ్య ప్రవాహాలుగా విభజిాంచ వచుి. 
అాంతరగత ప్రవాహాలు:  
i. అవపాతాం 
ii. ఉపర్తల ప్రవాహ్ాం (వాగలు, కాలువలు, నదులు వాంటి వాటిలోీ నీటి ప్రవాహ్ాం) 
iii. భూగరు ప్రవాహ్ాం 

బాహ్య ప్రవాహాలు: 

i. భాష్ణపతే్కాం 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ii. ఉపర్తల ప్రవాహాల దాీరా, భూగరు ప్రవాహాలు దాీరా బయటకు పోయే నీళీ్ల. 
iii. వయవసయానికి నీళీ్ల 
iv. గృహ్ అవసరాలకు, పశువులకు నీటి వినియోగాం 
v. పార్శ్రామిక అవసరాలకు నీటి వినియోగాం 

2. వయవసయాం, పర్శ్రమలు వాంటి వివిధ్ సాందరాభలలో భూగరభ జలాల వినియోగానిి సమర్ిాంచే, వయతిరేకిాంచే వాదనలన 
పేర్కినాండి. 
i. భారతదేశాంలో సుమారు శాతాం ప్రజలు వయవసయాం పై ఆధ్యరపడి జీవిాంచటమే కాకుాండా ప్రజలాందరకు కావలసిన 

ఆహార అవసరాలన తీరేిది వయవసయ రాంగాం. కావున వయవసయ కారయకలాపాలకు భూగరభ జలాలన 
వినియోగిాంచటాం సరైనదని కొాంత మాంది సమర్ధసుతనాిరు. 

ii. భారత దేశాం అభివృదిధ చెాందాలాంటే పార్శ్రామిక రాంగాం ప్రముఖ్ పాత్ర పోషిసుతాందని, కావున పార్శ్రామిక 
అవసరాలకు భూగరభ జలాలన ఉపయోగిాంచటాం సమాంజసమైనదని మర్ కొాంత మాంది వాదన. 

iii. ఏది ఏమైన రాండు రాంగాల అవసరాలకు ప్రాదానయతనిసూత, భూ గరు జలాల సాంరక్షణకు, వాటి అభివృదిధకి అాందరు 
కృషి చేయవలసి ఉాంది. 

3. భూగరభ జల వనరులన అాంతరగత, బాహ్య ప్రవాహాలలో ఏ ప్రక్రియ ఎకుివ ప్రభావితాం చేసుతాంది? 
i. భూగరభ జల వనరులన పెాంచటాంలో అాంతరగత ప్రక్రియలు అయిన అవపాతాం, ఉపర్తల ప్రవాహాలు ముఖ్య పాత్రన 

పోషిసుతనాియి. 
ii. భూగరభ జల వనరులన క్షీణిాంప చేయటాంలో బాహ్య ప్రవాహాలు ముఖ్య పాత్రన వహసుతనాియి.  
iii. అయితే ఇట్లవల కాలాంలో భూగరభ జల వనరులపై అాంరగత ప్రవాహాలు కాంటే బాహ్య ప్రవాహాలే ఎకుివ ప్రభావాం 

చూపటాం వలన భూగరభ జల వనరులు ర్యజు ర్యజుకు క్షీణిసుతనాియి. 
4. తుాంగభద్ర నద్వ పర్గవాహ్క ప్రాాంతాంలో నీటి వనరులకు సాంబాంధాంచి ఎదుర్కిాంటుని సవాళ్ ీజాభితా తయారు చేయాండి.ఈ 

సమసయలకు పర్షాిర మారాగలన పేర్కినాండి. 
తుాంగభద్ర నద్వ పర్గవాహ్క ప్రాాంతాంలో నీటి వనరులకు సాంబాంధాంచి ఎదుర్కిాంటుని సవాళ్:ీ 
i. నద్వ పర్వాహ్క ప్రాాంతాంలో చెటీున నర్కి వేయటాం వలన, ప్రవాహ్ ప్రాాంతానిి ఆక్రమిాంచి సగ భూమిగా 

మారిటాం వలన అకసమతుతగా వరదలు సాంభవిసుతనాియి. 
ii. నద్వ పర్వాహ్క ప్రాాంతాంలో గనల తవీకాలు వలన వయరధ పదారాధలు ర్జరాీయరులో మేటవేయటాం వలన, తుాంగ 

భద్ర ఆనకటట నిలీ సమరధయాం తగగతోాంది. 
iii. ఈ నద్వ పర్వాహ్క ప్రాాంతాంలోని పర్శ్రమల నాండి విడుదలయేయ వయరధ పదారాధల వలన నద్వ నీరు కలుషుతాం 

అగచునిది. 
iv. ఈ నద్వ పర్వాహ్క ప్రాాంత రాషాాల మధ్య నీటి తగదాలు. 
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పై సమసయలకు పర్షాిర మారాగలు: 

i. నద్వ పర్వాహ్క ప్రాాంతాలన ఆక్రమిాంచకుాండా కఠినమైన చరయలన తీసుకోవటమే కాకుాండా, పర్వాహ్క 
ప్రాాంతాంలో చెటీన సాంరక్షిాంచినటీయితే వరదలన నియాంత్రాంచవచుి. 

ii. నద్వ పర్వాహ్క ప్రాాంతాంలో గనల తవీకానిి నియాంత్రాంచాలి. 
iii. పర్శ్రమల నాండి విడుదలయేయ వయరధ పదారాధలన శుదిి చేసిన తరువాతే నది లోకి విడుదల చేస్తలా కఠిన చరయలు 

తీసుకోవాలి. 
iv. నది నీటి లభయతన బటిట నాయయ పరాంగా పర్వాహ్క ప్రాాంత రాషాలాు పాంచుకునేలా చటట పరమైన ఏరాపటుీ చేయాలి. 

5. నీటి వనరులలో అనేక రకాల మారుపలు సాంభవిాంచాయి. ఈ అధ్యయయాంలో చర్ిాంచిన సనకూల ప్రతికూల మారుపలన 
వివర్ాంచాండి. 
i. నీటి వినియోగాం, దానిని సమరివాంతాంగా నాయయాంగా వినియోగిాంచుకొనటకు అాంతరగత, బాహ్య ప్రవాహాలన 

లెకిిాంచాలి్ ఉాంది. 
ii. పటటణాలకు త్రాగనీరు అాందిాంచుటకు సరైన ప్రణాళికలు రూపొాందిాంచాలి. 
iii. గత కొదిి దశాబాిలుగా భూగరభజలాలు ప్రతేయకిాంచి గృహ్ అవసరాలకు, వయవసయానికి ముఖ్యమైన వనరుగా 

మారాయి. 
iv. నీటిని ప్రజలాందర్కీ ఉదేధశ్చాంచిన ఉమమడి వనరుగా పర్గణిాంచాలి. అాంతరూభజలాం అాందర్కీ చెాందు ‘ప్రజాఆసిత’గా 

భావిాంచాలి. 
v. త్రాగనీళ్ళకు తొలి ప్రాధ్యనయతతో పాటు మానవ హ్కుిగా గర్తాంచాలి. 
vi. చిని ప్రాాంతాంలో సమాజిక చొరవ, సరైన ప్రణాళికల దాీరా అాందర్కీ నీటిని అాందిాంచుట సధ్యమౌతుాంది. 

6. నీటి సాంరక్షణన మెరుగ పరచటానికి ‘హవ్రే బజార్’లో వయవసయాంలో ఏ పదధతులపై నియాంత్రణ విధాంచారు? 
i. హవార బజారులోని ఉమమడి భూములు, వయకితగత పచిిక భూములలో నేల, నీటి సాంరక్షణ పనలన అమలు 

చేసరు. 
ii. కొాండవాలులో ీవరస సమతల కాందకాలు తవిీ నేలకోతకు గర్కాకుాండా చేశారు. ఇవి వాన నీటిని నిలీ చేసయి. 

ఫలితాంగా పచి గడాి బాగా పెర్గిాంది. 
iii. వీరు నీటిని నిలీ చేస్త అనేక నిరామణాలన ఊర్లో అమలు చేశారు. చెక్ డాయములు, ఊటకుాంటలు, రాతి కటటడాలు. 

కారయక్రమాంలో భాగాంగా ర్యడీ ప్రకిన, అటవీ భూములలో చెటీు నాటారు. 
iv. గ్రామాంలో కొనిి నిషేధ్యలు విధాంచారు అవి 

ఎ) సగ నీటికి బోరు బావులు తవీరాదు. 
బి) చెరకు, అరటి సగ చేయరాదు 
సి) బయటి వాళ్ీకు భూమిని అమమరాదు. 
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v. సగ నీటిని మామూలు బావుల నాంచే తీసుకోవాలి. వరషపాతాం తకుివగా ఉాండే చలికాలాంలో సగ విసీతరణాం 

తగిగాంచాలి. నీటి ఆధ్యరాంగా తగిన ప్రణాళికలు తయారు చేసుకునాిరు. 
7. నీటి వనరుల విష్యాంలో ప్రజల కారాయచరణ చటాటల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? 

i. నీళ్లళ ప్రజలాందర్ ఉమమడి వనరు. 
ii. గత కొదిి దశాబాలిుగా భూగరభ జలాలు ప్రతేయకిాంచి గృహ్ అవసరాలకు, వయవసయానికి ముఖ్యమైన వనరుగా 

మారాయి. 
iii. భూగరభ జలాల వినియోగాం గణనీయాంగా పెర్గిపోవటాంతో మొతతాం అాందుబాటులో ఉని నీరు, అవి ఎవర్కి 

అాందుతాయి అని వాటిని తీవ్రాంగా ప్రభావితాం చేసుతాంది. 
iv. అనేక రాషాాలలో భూగరభ జలాలకు సాంబాంధాంచిన చటాటలు కాలాం చెలిీనవి. ప్రసుతత పర్సితిులకు అనవైనవి కావు. 

భూగరభ జలాల వినియోగాం నామ మాత్రాంగా ఉని ర్యజులలో ఈ చటాటలు రూపొాందిాంచబడాయాి. 
v. కావున నేటి పర్సిితులకు అనగనాంగా చటాటలన రూపొాందిాంచి సక్రమాంగా అమలుచేయాలి. 
vi. ద్వనితో పాటు హవ్రే బజార్ న సూపర్తగా తీసుకొని ప్రజలు సరైన కారయచరణన రూపొాందిాంచుకొని 

అమలుచేసుకోవాలి. 
8.  ఆాంధ్రప్రదేశ్ నీళ్లళ, భూమి, చెటీ సాంరక్షణ (AP WALTA ACT) గర్ాంచి తెలపాండి. 

i. ఏపీలో నీళ్లళ, భూమి చెటీ సాంరక్షణ చటాటనిి 2002 లో ఆమోదిాంచారు. 

ii. నీటి సాంరక్షణ మర్యు అడవులన పెాంపొాందిాంచటాం జల వనరులన మెరుగ పరుిట, భూసర సాంరక్షణ ద్వని లక్షయాం. 
iii. ఉపర్తల, భూగరభజల వనరులన, వాటి వినియోగానిి ఇది నియాంత్రసుతాంది. 

9. మీ ప్రాాంతాంలో ఏఏ అవసరాలకు నీటి కొనగలు, అమమకాలు జరుగతుాంది? ద్వనిపై ఏమైనా నియాంత్రణలు ఉాండాలా? 
చర్ిాంచాండి. 
i. సినిక పాంచాయితి ప్రజలకు కావలసిన గృహావసరాలకు నీటిని సరఫరా చేసుతనాియి. 
ii.  స్తదయపు అవసరాలకు తగిన నీటిని నీటి వనరులు కలిగ ఉని వయకుతలకు దాని యజమానలకు కొాంత మొతతాం 

సాంవత్రమునకు చెలిీసతరు. 
iii. త్రాగ నీరు కోసాం‘వాటర్ కాయన్్’ న (పూయర్ఫికేష్న్ తదుపర్ ‘మినరల్ వాటర్’గా) పటటణ ప్రాాంత వాసులు 

కొనగలు చేసుతనాిరు. 
iv. అయితే నీటి వాయపారాం చేసుతని వయకుతలపై, వాయపారాం పై తగిన నియాంత్రణ చేయాలి్ ఉాంది. 
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 జన గణన: జనాభా అాంతటికి సాంబాంధాంచిన సమాచారానిి పదధతి ప్రకారాం స్తకర్ాంచి, నమోదు చేయటానిి “జన గణన” 
అాందురు. 

 భారత దేశాంలో స్లన్స్స్ ఆఫ్ ఇాండియా అనే కేాంద్ర ప్రభుతీ సాంసి జన గణనన నిరీహసుతాంది. 
 భారత దేశాంలో ప్రతీ పది సాంవత్రాలకు జన గణన చేపడుతునాిరు. 
 భారత దేశాంలో మొదటి జనగణనన 1872 లో చేపటాటరు. 
 భారతదేశాంలో మొదటి సాంపూరణ జనగణనన 1881 లో చేపటాటరు. 
 వయసు్వార్గ వర్గగకరణ: పిలీలు (15 సాంవత్రాలలోపు వాళ్ల)ీ, పనిచేస్త వయసు్ ( 15-59 సాంవత్రాలు), వృదుధలు ( 59 

సాంవత్రాలు పైబడినవాళ్ల)ీ. 
 లిాంగ నిష్పతిత: ప్రతీ వెయియ మాంది పురుషులకు ఎాంత మాంది స్త్రీలు కలర్య తెలియజేయు భావనన “లిాంగ నిష్పతిత” అాందురు. 
 అక్షరాసయతా రేటు: ఏడేళీ్ల పైబడిన వార్లో ఏదైనా భాష్లో అరధవాంతాంగా చదవగల, రాయగల వార్ శాతానిి అక్షరాసయత 

రేటు అాందురు. 
 శ్రామిక జనాభా: 15 నాండి 59 సాంవత్రాల వయసు్ సమూహానిి శ్రామిక జనాభా అాందురు. 
 జనాభా మారుప: ఒక దేశాంలో లేదా ఒక ప్రాాంతాంలో ప్రజల సాంఖ్యలో వచేి మారుపని “జనాభా మారుప” అాందురు.  
 జనాభా మారుప పై ప్రభావాం చూపే అాంశాలు: జననాలు, మరణాలు, వలసలు. 
 ఫెర్టలిటి రేటు: సగటున ఒక స్త్రీ తన సాంతానోతపతిత కాలాంలో ఎాంత మాంది శ్చశువులకు జనమనిచిిాందో తెలియజేయునదే ఫెర్టలిటి 

రేటు. 
 జన సాంద్రత: సగటున ఒక చదరపు కిలో మీటరు విసీిరణాంలో నివసిాంచే జనాభాన “జన సాంద్రత” అాందురు. 
 జనాభా పెరుగదల: గత జన గణనతో పోలిితే ప్రసుతత జన గణనలో ప్రజల సాంఖ్య పెరగటానిి “జనాభా పెరుగదల” 

అాందురు. 
 భ్రూణ హ్తయ: తలి ీగరభాంలోనే శ్చశువున హ్తయ చేయటానిి “భ్రూణ హ్తయ” అాందురు. 
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1. నమూనా స్తకరణ, జనగణన దాీరా సమాచారాం స్తకర్ాంచటాంలో తేడాలు ఏమిటి? కొనిి ఉదాహ్రణలు రాయాండి. 
i. నమూనా స్తకరణ: ఎాంపిక చేసిన అాంశాల నాండి సమాచారానిి స్తకర్ాంచటానిి “నమూనా స్తకరణ” అాందురు. 
ఉదా: ఒక రాష్ట్రాంలో ఎాంపిక చేసిన గ్రామాల నాండి సమాచారానిి స్తకర్ాంచి, రాష్ట్రాంలో మొతతాం గ్రామీణ పర్సిితులన 
అాంచనా వేయటాం. 
ii. జనగణన మొతతాం అాంశాల నాండి సమాచారాం స్తకర్ాంచగా, నమూనా స్తకరణ లో కొనిి ఎాంపిక చేసిన అాంశాల 

నాండి మాత్రమే సమాచారానిి స్తకర్ాంచటాం జరుగతుాంది. 
2. వయవసయ భూమిని సగచేస్త వయకితకి, వయవసయ కూల్లకి మధ్య గల తేడాలేమిటి? 

i. తన సాంత భూమిలో కాని, ఇతరల భూమిని కౌలుకు తీసుకొని గాని పాంటలున సగచేస్త వయకితని వయవసయ 
భూమిని సగచేస్త వయకితగా చెపపవచుి. 

ii. ఇతరుల భూమిలో ర్యజువార్గ కూల్ల కోసాం పనిచేస్త వయకితని వయవసయ కూల్లగా చెపపవచుి. 
3. అభివృదిధని అక్షరాసయత ఎలా ప్రభావితాం చేసుతాంది? 

i. అభివృదిధని అక్షరాసయత అనకూలాంగా ప్రభావితాం చేసుతాంది. 
ii. నిరక్షరాశుయలు కాంటే అక్షరాశుయలు అభివృదిధకి ఎకుివ దోహ్దపడతారని అనేక సరేీలు తెలుపుతునాియి. 

4. భారత దేశ అక్షరాసయతన ఇతర దేశాలతో పోలిాండి. బ్రెజిల్, శ్రీలాంక, దక్షిణ ఆఫ్రికా, నేపాల్, బాంగాదీేశ్, నారేీ, చిల్ల, 
ఇాండోనేసియా, ఎటువాంటి సరూపాయలు తేడాలు మీరు గమనిాంచారు? 
i. 2011 జనాభాలెకిల ప్రకారాం భారతదేశాంలో అక్షరాసయత రేటు 74.04%. 
ii. పైన ఉని అనిి దేశాల అక్షరాసయత రేటుీ భినిాంగా ఉనాియి. నేపాల్ ( 66% )  మర్యు బాంగాీదేశ్ ( 57.7% )  లలో 

అక్షరాసయత భారతదేశాం కనాి తకుివగా ఉాంది. 
iii. బ్రెజిల్ - 90.4%, దక్షిణాఫ్రికా - 93%, చిల్ల - 98.6%, శ్రీలాంక - 91.2% నారేీ - 100% ఇాండోనేషియా - 90.4%, 

అక్షరాసయత రేటుీగా కలవు. అనిి, భారతదేశ అక్షరాసయత కనాి ఎకుివ గా కలవు. 
5. ఆాంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ ప్రాాంతాలలో జన సాంద్రత ఎకుివగా ఉాంది? దాని కారణాలు ఏమిటి? 

i. ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం సమాజికాంగా, ఆర్ికాంగా రాండు ప్రధ్యనమైన ప్రాాంతాలుగా వర్గగకర్ాంచవచుి. అవి కోసత ఆాంధ్ర, 
రాయలసీమ. 

ii. 2011 జనాభా లెకిల ప్రకారాం కోసత ఆాంధ్ర ప్రాాంతాంలో ఎకుివ జన సాంద్రత ఉాంది. 
iii. కోసత ఆాంధ్ర ప్రాాంతాంలో అధకభాగాం అతయధకాంగా సరవాంతమైన నేలలు, డెలాట ప్రాాంతాం. స్తదయాంనకు అతయాంత 

అనకూలమైన ప్రాాంతాలు. అాందువలీ వయవసయాం ఈ ప్రాాంతాంలో అభివృదిధ చెాంది ఉాంది. 
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iv. వయవసయ రాంగాం వృదిధ చెాందుట వలీ ఈ ప్రాాంతాంలో ప్రజలకు ఎకుివ ఉపాధ అవకాశాలు కలవు. 
v. అనకూలమైన వాతావరణాం, సరవాంతమైన నేలలు, వయవసయాం వృదిధ ఉపాధ కలపన అవకాశాలు పుష్ిలాంగా 

ఉాండటాం వల ీకోసత ఆాంధ్ర ప్రాాంతాంలో అధక జన సాంద్రత కలదు. 
6. లిాంగనిష్పతిత చాలా ఎకుివగాని, లేదా చాలా తకుివగాని ఉాంటే సమాజాంపై పడే ప్రభావాలన పేర్కినాండి. 

లిాంగనిష్పతిత ఎకుివుగా వుాంటే సమాజాంపై పడే ప్రభావాం: 
i. లిాంగ వివక్షత తకుివగా ఉాంటుాంది. 
ii. సమాజాంలో పురుషులతో సమానాంగా స్త్రీలకు కూడా సమాన అవకాశాలు ఉాంటాయి. 
iii. బాలయ వివాహాలు అర్కటట బడతాయి. 
iv. స్త్రీలు కూడా సమాజాభివృదిధలో కీలక ప్రాత్రన పోషిసతరు. 

లిాంగనిష్పతిత తకుివుగా వుాంటే సమాజాంపై పడే ప్రభావాం: 

i. లిాంగ నిష్పతిత తకుివగా ఉాండుట వలీ స్త్రీల పటీ వివక్షత కొనసగతోాంది. 
ii. ద్వనివలీ మహళ్లకు అభివృదిధలో సమాన అవకాశాలు లభిాంచటాంలేదు. 
iii. అతయాంత మౌలికమైన పోష్కాహారాం, శ్చశుసాంరక్షణ, వైదయాం వాంటి వాటిలో ీ కూడా మహళ్లు, బాలికల పట ీ వివక్షత 

కొనసగతోాంది. 
iv. బాలయ వివాహాలు ఎకుివుగా జర్గే అవకాశాం వుాంటుాంది. 

7. జనాభా పెరుగదల, జనాభా మారుప మధ్య గల తేడాలన పేర్కినాండి. 
జనాభా పెరుగదల జనాభా మారుప 

i. ఒక ప్రాాంతాంలో నిర్ధష్ట కాలాంలో ఎాంత 
జనాభా పెర్గిాందో ఇది తెలియజేసుతాంది. 

ii. ఇది కేవలాం జన సాంఖ్యలో పెరుగదలన 
మాత్రమే తెలుపుతుాంది. 

i. ఒక ప్రాాంతాంలో నిర్ధష్ట కాల వయవధలో 
జనసాంఖ్యలో వచిిన మారుపన జనాభా 
మారుప అాందురు. 

ii. ఇది జన సాంఖ్య పెర్గిాందా, తగిగాందా, సిిరాంగా 
ఉాందా అనేది తెలియజేసుతాంది. 
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 నివాస ప్రాాంతాం: ఒక ప్రదేశాంలో మన నివాస సిలానిి, మన జీవితాలన ఏరపరచుకుని పదధతిని “నివాస ప్రాాంతాం” అాందురు. 
 నివాస ప్రాాంతానిి ఏరాపటు చేసుకోవటానికి చూడవలసిన మౌలిక విష్యాలు: ప్రదేశాం, పర్సిితి, ఆ ప్రదేశాం చర్త్ర. 
 ప్రదేశాం: ఇది ఒక ప్రాాంతాం యొకి లక్షణాలున అనగా మిటట పలాీలు, నీటి అాంశాలు, నేల రకాలు, భద్రత, ప్రకృతి శకుతల 

నాంచి రక్షణ వాంటి అాంశాలన తెలుపుతుాంది. 
 పర్సిితి: ఒక ప్రదేశానికి, వేర్కక ప్రదేశాంతో ఉని సాంబాంధ్యలన ఇది తెలియజేసుతాంది. 
 చర్త్ర: ఒక ప్రదేశాం యొకి గత కాలానిి గర్ాంచి ఇది తెలియజేసుతాంది. 
 మహా నగరాలు: కోటి జనాభాకు మిాంచి వుని నగరాలు. 
 మెట్రోపాలిటన్ నగరాలు: పది లక్షలు – కోటి మధ్య జనాభా గల నగరాలు. 
 కాీస్ 1 నగరాలు: ఒక లక్ష – పది లక్షల  మధ్య జనాభా గల పటటణాలు. 
 పటటణాలు: 5000 నాంచి ఒక లక్ష మధ్య జనాభా వుని పటటణ ప్రాాంతాలు. 
 రవెన్యయ గ్రామాలు: నిర్ధష్ట సర్హ్దుిలు ఉని గ్రామాలు. 
 ఆవాస ప్రాాంతాలు (హెమెీట్స): రవిన్యయ గ్రామాం లోపల గల కొనిి ఇళ్ీ సముదాయాం. 
 విమానాశ్రయ నగరాలు (ఏర్యట్రొపొలిస్) – జెట్స యుగపు నగరాలు: ఒక పెద ివిమానాశ్రయాం కేాంద్రాంగా అభివృదిధ చెాందిన 

నగరాలన “విమానాశ్రయ నగరాలు” అాందురు. 
 పటటణీకరణ: పటటణ జనాభా పెరగటానిి పటటణీకరణ అాందురు. 
 పటటణీకరణ సమసయలు: గృహ్ వసతి కొరత, కాలుష్యాం పెరుగతుాంది, ఘన వయరధ పదారాధలు, మురుగనీరు పెరుగతాయి, 

పాీసిటక్ వినియోగాం పెర్గి భూ కాలుష్యాం ఏరపడుతుాంది, తాగ నీటి కొరత ఏరపడుతుాంది. 

 

 

1. సిిర నివాసాం ఏరాపటు చేసుకోవడాంతో మానవ జీవన శైలి ఎలా మార్ాంది? 
i. సిిర నివాసాంవలన మానవ జీవన శైలిలో ఎనోి మారుపలు వచాియి. 
ii. ఆహారాం సాంపాదిాంచుకోవడాం కోసాం వాళ్లీ చాలా దూరాం తిరగాలి్న పని తపిపాంది. 
iii. ఒకే ప్రదేశాంలో ఎకుివ కాలాం నివసిాంచడానికి వీలు కలిగిాంది. 
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iv. స్తకరణ నాంచి ఆహార్యతపతిత దశకు రావడాం వలీ సిిర నివాసాం అవసరాం కలిగిాంది. 
v. వయవసయాభివృదిధ వలీ వీరు ప్రకృతిలోని ర్గతులన అవగాహ్న చేసుకునాిరు. 
vi. నేత, కుాండల తయార్గ, లోహ్ పనిముటుీ తయార్గ లాాంటి వివిధ్ వృతుతలు పెర్గాయి. 
vii. ఉతపతిత చేస్త వసుతవుల రవాణా సాంఖ్య పెర్గి వరతకాం పెర్గిాంది. 

2. ప్రదేశాం, పర్సిితి అాంశాలన నిరీచిాంచాండి. మీరు ఉాంటుని ప్రాాంతాం నాంచి ఒకొికి ఉదాహ్రణ ఇవీాండి. 

ఎటువాంటి ప్రదేశాలు నివాస ప్రాాంతాలుగా మారుతాయి అనే విష్యానిి అరిాం చేసుకోవడానికి మూడు మౌలిక 
విష్యాలు పర్శీలిాంచాలి. 
a) ప్రదేశాం:  ప్రదేశాం ఒక ప్రాాంత లక్షణాలన తెలియ చేసుతాంది-మిటట పలాీలు, సముద్రానికి ఎాంత ఎతుతలో ఉాంది, నీటి 
వనరులు, నేల సీభావాం, భద్రత, ప్రకృతి వైపర్గతాయల నాంచి రక్షణ మొదలైనవి. 

ఉదాహ్రణ: మా గ్రామాం దకిన్ పీఠభూమి ప్రాాంతాంలో కలదు. ఎకుివ ఎర్ర నేలలు కలవు 
b) పర్సిితి:  ప్రాాంతాలు ఒాంటర్గా ఉాండవు. ఏదో ఒక విధ్ాంగా వాటికి ఇతర ప్రదేశాలతో సాంబాంధ్ాం ఉాంటుాంది. ‘పర్సిితి’ 
ఇతర ప్రదేశాలతో కలిగివుని సాంబాంధ్యలన తెలియ చేసుతాంది. 

ఉదాహ్రణ: మా గ్రామాం సమీపాంలోని విజయనగర పటిాంతో ర్యడుా, రైలు మారాగలు దాీరా కలపబడిాంది. 
c) ఆ ప్రదేశాం చర్త్ర - ప్రతి ప్రదేశానికి ఒక చర్త్ర, సాంసిృతులు వుాంటాయి. 

3. విమానాశ్రయ నగరాం అాంటే ఏమిటి? దాని నిరామణ సీరూపాం ఏమిటి? 
i. పటటణ ప్రాాంతాంలో విమానాశ్రయాల వలీ ఏరపడే సౌకరాయలు, సదుపాయాలు వలీ ప్రజలు విమానాశ్రయాం చుటుట 

పకిల సిిర నివాసలు ఏరపరుికోనేవారు. ఇలా అభివృదిధ చెాందిన ప్రాాంతాలన ‘‘విమానాశ్రయ నగరాలు’’ గా వ 
వయవహ్ర్సతరు.  

ii. ఈ ప్రాాంతాలలో రవాణా, కమూయనికేష్న్, విదయ, ఆర్యగయ, వైదయ ఇతర సౌకరాయలు ప్రజలకు అాందుబాటులో 
వుాంటాయి. హోటల్్, షాపిాంగ్ మాల్్, వినోదాం, వాయపారాం కొరకు సమావేశపు గ దులు మొదలైనవి కలిగి 
వుాంటాయి.  

4. వివిధ్ ప్రాాంతాలన భారతదేశ జనాభా గణన విభాగాం ఎలా నిరీచిస్సతాంది? పర్మాణాం, అాంశాలర్గతాయ వాటిని ఎలా 
వయవసీికర్స్సతాంది? 
భారతదేశ జనాభా గణన కొనిి ప్రామాణికాల ఆధ్యరాంగా నివాస ప్రాాంతాలన వర్గగకర్సుతాంది. అవి:  
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 వలస: ఒక ప్రాాంతాం నాండి వేర్కక ప్రాాంతానికి ప్రజలు వెళ్ీటానిి వలస అాందురు. 
 అాంతరగత వలసలు: ఒక దేశాంలోనే ఒక ప్రాాంతాం నాండి వేర్కక ప్రాాంతానికి వలస వెళ్ీటానిి “అాంతరగత వలసలు” అాంటారు. 

ఉదాహ్రణ: భవననిరామణ పనలలో ఉపాధ కోసాం ఆాంధ్రప్రదేశ్ నాండి తెలాంగాణ రాషాానికి వలస వెళ్ీటాం. 
 అాంతర్ాతీయ వలసలు: ఒక దేశాం నాండి వేర్కక దేశానికి వలస వెళ్ీటానిి “అాంతరా్తీయ వలసలు” అాంటారు. 

ఉదాహ్రణ: న్యన్స బావులలో పనిచెయయటానికి తమిళ్నాడు నాండి సౌద్వ అరేబియాకు వలస వెళ్ీటాం. 
 శాసీత వలసలు: ఆరు న్సలల లేదా అాంతకు మిాంచి ఎకుివ కాలాం పాటు, తమ నివాస ప్రాాంతానిి విడిచిపెటిట వేర్కక 

ప్రాాంతాంలో నివసిాంచే పర్సిితిని “శాసీత వలస”గా నిరీచిాంచడాం జర్గిాంది. 
ఉదాహ్రణ: వివాహ్ కారణాంగా తలిీదాండ్రుల ఇాంటి నాంచి భరత ఇాంటికి స్త్రీ వెళ్ీటాం. 

 కాలానగణ వలసలు: ఆరు న్సలలు కాంటే తకుివ కాలానికి వలస వెళ్ీటానిి “కాలానగణ వలసలు” తాతాిలిక వలసలు 
అాంటారు. 

ఉదాహ్రణ: చెఱకు నరకటానికి ఆాంధ్రప్రదేశ్ నాండి మహారాష్ట్రకు రాండు న్సలల కాలాం పాటు కార్మకులు వలస వెళ్ీటాం. 
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1. పటటణ ప్రాాంతాలో ీఉదోయగాలు దొరకటానికి పర్చయాలు, సాంబాంధ్యలు ఎాందుకు అవసరాం? 
i. పటటణ ప్రాాంతాలు విశాలాంగా ఉాంటాయి. ఈ విశాల ప్రాాంతాంలో ఉదోయగ అవకాశాలు ఎకిడ ఉనాియో 

తెలుసుకోవటాం కష్టాం.   
ii. కావున పటటణాంలో ఇదివరకే నివసిసుతని వార్తో పర్చయాలు సాంబాంధ్యలు వలన ఉదోయగ అవకాశాలు ఎకిడ 

కలవో తెలుసుకొనటకు ఉపయోగపడుతుాంది. 
2. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి ప్రజలు వలస వెళిీనపుపడు గ్రామీణ రాంగాంలోని ఏ ఆర్ధక రాంగాం ఎకుివ మాందిని కోలోపతుాంది? 

ఎాందుకు? 
i. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి ప్రజలు వలస వెళిీనపుపడు గ్రామీణ రాంగాంలోని వయవసయ రాంగాం ఎకుివ మాందిని 

కోలోపతుాంది. 
ii. ఎాందుకాంటే గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో ఎకుివ మాంది వయవసయాం పై ఆధ్యరపడి జీవిసుతనాిరు. ఇట్లవల కాలాంలో ఈ 

రాంగాంలో ఉపాధ గణనీయాంగా తగగతుాంది. 
3. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి వలస వచిిన వాళ్ల ీపటటణ ప్రాాంతాంలో ఉపాధ పొాందే ఆర్ధక రాంగాలు ఏవి? ద్వనికి కారణాలన 

పేర్కినాండి. 
i. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి వలస వచిిన వాళ్ల ీపటటణ ప్రాాంతాంలో ఉపాధ పొాందే ఆర్ధక రాంగాలు- పార్శ్రామిక, 

స్తవా రాంగాలు. 
ii. ఎాందుకాంటే పటటణ ప్రాాంతాలలో భవన నిరామణాం, రవాణా రాంగాం వాంటి పనలలోనే ఎకుివ ఉపాధ ఉాంటుాంది. 

4. పశ్చిమ మహారాష్ట్రలో చెరుకు కొటేటవాళ్ీ కొరత ఎాందుకుాంది? 
i. పశ్చిమ మహారాష్ట్ర ప్రాాంతాంలో ఎకుివుగా చెరుకున సగచేసుతనాిరు. 
ii. ఈ ప్రాాంతాంలో కావలసిన వారు కాంటే తకుివుగా కూల్లలు వుాండటాం వలన చెరుకు కొటేటవాళ్ీ కొరత 

ఏరపడిాంది. 
5. తలిీదాండ్రులతో పాటు వలస వచిిన వాళ్ీ పర్సిితి ఏమిటి? వీళ్ీన బడిలో చేర్పాంచవచాి? ఇటువాంటి పిలీలకు చదువు 

చెపపటానికి ప్రభుతీ చటాటలలో ఏమైనా అాంశాలు ఉనాియి? 
i. తలిీదాండ్రులతో పాటు వలస వచిిన పిలీలన ఆ ప్రాాంత సినిక పాఠశాలలో చేర్పాంచవచుి. 
ii. విదాయహ్కుి చటటాం ఇటువాంటి అవకాశానిి కలిపాంచిాంది. 

6. చెరుకు నర్కే వాళ్ీకు ఆ పనిలో ఆరు న్సలలు మాత్రమే ఎాందుకు ఉపాధ లభిసుతాంది? మిగిలిన ఆరు న్సలలో ీవాళ్ల ీఏ పనలు 
చేసూత ఉాంటారు? ఇటువాంటి కూల్లల జీవన పర్సిితులన ఏ విధ్ాంగా మెరుగపరచవచుి? 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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i. చెరుకు పాండే ఆరు న్సలలు మాత్రమే వార్కి ఉపాధ ఉాంటుాంది. 
ii. మిగత ఆరు న్సలలు తమ ప్రాాంతాలలో వయవసయక పనలలో కాని, సమీప పటటణాలలో భవన నిరామణ 

పనలలో గాని పనిచేసుతాంటారు. 
iii. ప్రభుతీాం వారు ఇటువాంటి కూల్లలకు తమ ప్రాాంతాంలోనే సీయాం ఉపాధ లేదా ఇతర ఉపాధ అవకాశాలన 

కలిపాంచినటీయితే వార్ జీవన పర్సిితులన మెరుగపరచవచుి. 
7. మీ ప్రాాంతాంలో కాలానగణ వలస వెళ్ల ీవాళ్ీ పర్సిితిని వివర్ాంచాండి. 

i. మా ప్రాాంతాం నాండి వర్ కోతల కాలాంలో తూరుప, పశ్చిమ గదావర్ జిలాీలకు వలస వెళ్లతాంటారు. 
ii. వీరు తమ పిలీలన కూడా తమ వెాంట తీసుకుపోవటాం వలన చాలా మాంది పిలీల చదువు ఇబుాందికరాంగా 

తయారవుతుాంది. 
iii. వీరు ఆయా ప్రాాంతాలలో గడెస్లలు వేసుకొని నివసిసుతాంటారు. 

8. వలస వెళిీన వాళ్ీకు ఆహారాం, వైదయ, కుటుాంబ సాంరక్షణ కారయక్రమాలు అాందటానికి ఏాం చెయాయలి? 
i. వలస వెళిీన వార్కి ఆ ప్రాాంతాంలోనే ప్రజా పాంపిణీ వయవసి దాీరా నితయవసర వసుతవులు అాందేలా ప్రభుతీాం 

ఏరాపటు చేయాలి. 
ii. అదే విధ్ాంగా వైదయ సదుపాయాలు, పిాంఛన సదుపాయానిి ఆ ప్రాాంతాంలోనే పొాందే వెసులుబాటున కలిపాంచాలి. 

9. ‘‘వలస కుటుాంబాలలోని అధక శాతాం పిలీలు బడి మధ్యలోనే మానేసతరు’’ ద్వనితో మీరు ఏకీభవిసతరా? మీ సమాధ్యనానికి 
కారణాలు పేర్కినాండి. 

i. ఇచిిన వాకయాంతో నేన ఏకీభవిసుతనాిన. ఎాందుకాంటే … 
ii. కుటుాంబాలు వలస వెళిీనపుపడు తలిీదాండ్రులతో పాటు వెళ్లీ చిని పిలీలకు శ్చశు సాంక్షేమ/ సాంరక్షణ కేాంద్రాలు 

ఉాండవు. 
iii. పెది పిలీలు కొతత ప్రదేశాంలో చదువు కొనసగిాంచే వీలు ఉాండదు. 
iv. వాళ్లీ సీగ్రామాలకు తిర్గి వెళినీపుపడు అకిడి పాఠశాలలు కూడా వాళ్ీని మళీీ చేరుికోవు. 
v. ఫలితాంగా వలస కుటుాంబాలలోని అధకశాతాం పిలీలు బడి మధ్యలోనే మానేసతరు. 
vi. కుటుాంబాంలో కేవలాం మగవాళ్ల ీవలసకి వెళిీనపుపడు కుటుాంబ బాధ్యతలు, వృదుధల సాంరక్షణ భారాం ఆడవాళ్ీ మీద 

పడుతుాంది. ఇలాాంటి కుటుాంబాలలోని ఆడ పిలీల మీద తముమళ్లీ, చెలెీళ్ీన చూసుకోవాలి్న భారాం ఉాండి చివరకు 
చాలా మాంది బడి మానేసతరు. 

vii. మహారాష్ట్ర నాంచి ప్రతి సాంవత్రాం చెరుకు నరకటానికి కూల్లలు వలస వెళాతరు. వార్తో పాటు 6 నాంచి 14 
సాంవత్రాల పిలలీు 2,00,000 దాకా ఉాంటారు. తమ కుటుాంబాలతో పాటు వీళ్ల ీకూడా వలస వసతరు. పిలలీు 
కూడా చెరుకు కుపపగా చేరుసూత, గడాలన కటటలుగా బళ్ ీ దగగరకు చేరుసతరు. 
పై కారణాల వలీ వలస కుటుాంబాలలో పిలీలు చదువుకు దూరాం అవుతునాిరు. 
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10. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి పటటణ ప్రాాంతాలకు వలస వెళ్ీడాం వలీ గ్రామీణ ప్రాాంతాల ప్రజల కొనగలు శకిత ఎలా 

పెరుగతుాంది? 
i. వలస వెళ్లీ వాళ్ీలో చాలా మాంది, ప్రతేయకిాంచి ద్వరఘకాలాం వలస వెళ్లీవాళీ్ల ఊర్లో ఉని తమ కుటుాంబాలకు డబుులు 

పాంపిసతరు. 
ii. భారతదేశాంలోని కొనిి ప్రాాంతాలలో మూడిాంట ఒక వాంతు కుటుాంబాలు వలస సభుయలు పాంపిాంచే డబుుపై 

ఆధ్యరపడి ఉనాిరు. 
iii. వలస వెళిీన కుటుాంబాలు ఇలు,ీ భూమి, వయవసయ పర్కరాలు, వినియోగ వసుతవులు కొనడాం సధ్యరణాంగా 

చూసూత ఉాంటాాం. వలసల వల ీగ్రామీణ ప్రాాంతాల ప్రజల కొనగలు శకిత చాలా పెరుగతుాంది. 
11. వృతిత నైపుణయాం ఉని వాళ్ల ీఅభివృదిధ చెాందిన దేశాలకు ఎాందుకు వలస వెళ్ీగలుగతునాిరు? నైపుణయాం లేని కార్మకులు ఈ 

దేశాలకు ఎాందుకు వెళ్ీలేరు? 
i. సాంకేతిక నైపుణయాం, వృతిత అనభవాం ఉని వయకుతలు అమెర్కా, కెనడా, ఇాంగాీాండు, ఆస్తాలియా వాంటి అభివృదిధ 

చెాందిన దేశాలకు వలస వెళ్లతునాిరు. ఐటి నిపుణులు, డాకటరుీ, మేనేజ్ మెాంట్స నిపుణులు ఈ రకానికి ఉదాహ్రణ. 
ii. అభివృదిధ చెాందిన దేశాలలో సాంకేతిక వృతిత నైపుణయాం గల వయకుతల అవసరాం ఎకుివగా ఉాండడాంతో ఆయా 

దేశాలకు వృతిత నైపుణయాం గల వాళ్లీ ఎకుివగా వలస వెళ్లతునాిరు. 
iii. నైపుణయాం లేని కార్మకులకు అభివృదిధ చెాందిన దేశాలలో ఉపాధ అవకాశాలు లేకపోవటాం వలన వీరు ఈ దేశాలకు 

వలస వెళ్ళలేరు. 
12. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి పటటణ ప్రాాంతాలకు, గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి గ్రామీణ ప్రాాంతాలకు వలసల మధ్య పోలికలు, తేడాలు 

రాయాండి. 
పోలికలు:  

i. రాండు రకాల వలసలలో కూడా ఒక ప్రాాంతాం నాండి వేర్కక ప్రాాంతానికి ప్రజలు కదులుతారు. 
ii. రాండు రకాల వలసలు కూడా గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాండే జరుతునాియి. 

తేడాలు: 

గ్రామీణ ప్రాాంతాం నాండి గ్రామీణ ప్రాాంతానికి వలసలు గ్రామీణ ప్రాాంతాం నాండి పటటణ ప్రాాంతాలకు వలసలు 
i. ఈ వలసలకు ప్రధ్యన కారణాలు- 

వివాహ్ాం, ఉపాధ, రాజకీయ 
కారణాలు. 

ii. వయవసయ రాంగాం నాండి వయవసయ 
రాంగానికే మారుప జరుగతుాంది. 

i. ఈ వలసలకు ప్రధ్యన కారణాం- ఉపాధ. 
ii. ఇకిడ వయవసయ రాంగాం నాండి 

పార్శ్రామిక, స్తవారాంగాలకు శ్రామికుల 
మారుప జరుగతుాంది. 
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13. మూడు రాషాాల ప్రజలు చాలా దూరాంలోని పశ్చిమ ఆసియాకు ఎలా వెళ్ీగలుగతునాిరు? 

i. పశ్చిమ ఆసియాకి వలస వెళ్లతుని కార్మకులోీ అయిదిాంట ముగగరు కేరళ్, తమిళ్నాడు, ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాషాాలకు 
చెాందినవారు. 

ii. వీరు ఆయా దేశాలలో ఇదివరకే పనిచేసుతని బాంధువుల దాీరా వెళ్ళగలుగతునాిరు. 
14. పశ్చిమ ఆసియా దేశాలలో భారతదేశాం నాంచి నైపుణయాంలేని కార్మకులనే ఎాందుకు కోరుకుాంటునాిరు? 

i. పశ్చిమాసియాలో ప్రధ్యనాంగా భవన నిరామణాం, మరమతుతల నిరీహ్ణ వాంటి కారయకలాపాలలో ఉపాధ 
అవకాశాలు ఎకుివ. 

ii. ఈ పనలలో పనిచేయటానికి ఎటువాంటి నైపుణయాం అవసరాం లేదు. కావున పశ్చిమాసియా దేశాలలో 
భారతదేశాం నాంచి నైపుణయాం లేని కార్మకులనే కోరుకుాంటునాిరు. 

15. వలస వెళిీన వాళ్లీ ఆ ప్రాాంతాలలో సమసయలన సృషిటసతరా? సమసయలన ఎదుర్కిాంటారా? మీ సమాధ్యనానికి కారణాలు 
రాయాండి. 
వలస వెళిీన వాళ్లీ ఆ ప్రాాంతాంలో సమసయలన ఎదుర్కిాంటారు. ఎాందుకాంటే… 

i. వలస వెళిీన వార్కి ఆ ప్రాాంతాం కొతతది కావటాం వలన అకిడ నివాసాం ఏరపరుచుకోవటానికి అనేక సమసయలన 
ఎదుర్కివలసి వసుతాంది. 

ii. ఉపాధ అవకాశాలన చూసుకోవటాంలో ఇబుాందులు ఎదురౌతాయి. 
iii. అదే విధ్ాంగా తమ పిలీల చదువు కొరకు ఏరపటుీచేసుకోవటాంలో కూడా అనేక సమసయలన ఎదుర్కివలసి 

వసుతాంది. 
16. అాంతర్గత, అాంతర్ాతీయ వలసల ప్రభావాల మధ్య పోలికలన, తేడాలన పేర్కినాండి. 

పోలికలు: 
i. రాండు రకాల వలసల వలన కూడ ప్రజల ఆర్ధక పర్సిితులలో మారుపలు వసతయి. 
ii. రాండు రకాల వలసలలో కూడా ప్రజలు తమ నివాస సినాం నాండి వేర్కక ప్రాాంతానికి కదులుతారు. 

తేడాలు:  

అాంతరగత వలసలు అాంతర్ాతీయ వలసలు 
i. విదేశీ మారక ద్రవయాం పై ప్రభావాం ఉాండదు. 
ii. జనాభా మారుప పై ప్రభావాం ఉాంటుాంది. 

i. విదేశీ మారక ద్రవయాం పై ప్రభావానిి 
కలగజేసతయి. 

ii. జనాభా మారుపపై ప్రభావాం ఉాంటుాంది. అది 
పెరగవచుి, తగగవచుి. 
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 వయవసయ కారయకలాపాలు: పాంటలు పాండిాంచటాం. 
 వయవసయేతర కారయకలాపాలు: చిన్న చిని వసుతవుల ఉతపతిత, రవాణా, దుకాణాల నిరీహ్ణ. 
 ఉతపతిత కారకాలు: భూమి, శ్రమ, పెటుటబడి, వయవసిపన, సాంకేతిక పర్జాానాం   
 నిరీహ్క పెటుటబడి: ర్యజువార్గ ఖ్రుిలు, ముడిసరుకు కొనగలు మొదలగ వాటిపై చేస్త పెటుటబడిని నిరీహ్క పెటుటబడి 

అాందురు. 
 భౌతిక పెటుటబడి (సిిర పెటుటబడి): యాంత్రాలు, పర్కరాలు, భవన నిరామణాంపై చేస్త పెటుటబడిని “భౌతిక పెటుటబడి” అాందురు. 
 బహుళ్ పాంటల సగ: ఒకే విసీరిణాంలో సాంవత్ర కాలాంలో ఒకటి కాంటే ఎకుివ పాంటలన సగచేయటానిి “బహుళ్ పాంటల 

సగ” అాందురు. 
 హెకాటరు: పది వేల చదరపు మీటరుీ. 

 

 

     1.  రాాంపురాంలోని వయవసయ కూల్లలకు కనీస కూల్ల కాంటే తకుివ కూలి ఎాందుకు లభిసుతాంది? 

 రాాంపురాంలో వయవసయ కూల్లలు అవసరమైన వార్ కాంటే ఎకుివుగా ఉాండటాం వలన తకుివ కూలికే పనిచేయటానికి 
సిదిాంగా ఉాండటాం వలన తకుివ కూల్ల రేటు లభిసుతాంది. 

     2. ఒకే విసీతరణాం ఉని భూమి నాంచి ఉతపతితని పెాంచటానికి ఉని వివిధ్ పదధతులు ఏమిటి? కొనిి ఉదాహ్రణలతో వివర్ాంచాండి. 

 ఒకే విసీతరణాం ఉని భూమి నాంచి ఉతపతితని పెాంచటానికి ఉని వివిధ్ పదధతులు: i. బహుళ్ పాంటల సగ 

            ii. హ్ర్త విపీవాం 

ఉదాహ్రణ:  

రాాంపురాంలో బాగా అభివృదిధ చెాందిన నీటి పారుదల వయవసి ఉనిాందు వలీ రైతులు సాంవత్రాంలో ఒకే విసీతరణాం ఉని భూమిపై 
మూడు పాంటలు సగ చేసుతనాిరు. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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మా గ్రామాంలో రసయనిక ఎరువులన వాడి ఎకుివ దిగబడిని సధసుతనాిరు.  

 

3. మధ్యతరగతి, పెద ిరైతులకు వయవసయానికి అవసరమైన పెటుటబడి ఎలా సమకూరుతుాంది? చిని రైతులకూ వీళ్ళకు మధ్య 
ఉన్న తేడా ఏమిటి? 
i. మధ్య తరగతి, పెది రైతులకు వయవసయానికి అవసరమైన పెటుటబడి తమ పొదుపు నాండి గానీ, బాయాంకుల 

నాండి గాని సమకూరుతుాంది. 
ii. కానీ చిని రైతులుకు వయవసయానికి కావలసిన పెటుటబడి కోసాం పెది రైతులు లేదా వడీ ావాయపారసుిలపైన 

ఆధ్యరపడతారు. 
4. ఏ ష్రతులు మీద తేజ్పాల్ నాంచి సవిత అపుప పొాందిాంది? తకుివ వడీాకి బాయాంకు నాంచి రుణాం లభిస్తత సవిత పర్సిధతి 

భినిాంగా ఉాండేదా? 
i. సవిత ఒక చిని రైతు. ఆమె దగగర డబుులేకపోవడాం వలీ తేజ్ పాల్ అనే పెది రైతు దగగర నాలుగ న్సలలోీ తిర్గి 

ఇవాీలని ష్రతు మీద ఎకుివ వడీాకి(36%) రూ.6000 అపుపగా పొాందిాంది. 
ii. సవిత కోత సమయాంలో ర్యజుకు వాంద రూపాయల కూల్లకి తేజ్ పాల్ పొలాంలో పని చేయడానికి అాంగీకర్ాంచాలి్ 

వచిిాంది. 
iii. అదే వయవసయ రుణాం బాయాంకుల నాంచి లభిస్తత సవితకు వడీ ాచాలా సీలపాంగా (10%) నకు రూ.6000 అపుపగా 

అభిాంచేది. తకుివ కూల్ల రేటుకు కోతల సమయాంలో పని ఒతితడితో తేజ్ పాల్ పొలాంలో పని చేయాలి్న అవసరాం 
వుాండేది కాదు. 

5. మీ ప్రాాంతాంలోని పెద ివాళ్ీతో మాటీాడి గత 30 సాంవత్రాలలో సగ నీటి విధ్యనాంలోన్య, వయవసయ పదధతులలోన్య 
వచిిన మారుపల గర్ాంచి ఒక నివేదిక రాయాండి. 
i. గతాంలో సగనీటి కోసాం బావులు, చెరువులు మీద ఎకుివ ఆధ్యరపడేవారు. కాని ప్రసుతతాం బోరు బావులు పైన 

ఎకుివుగా ఆధ్యరపడుతునాిరు. 
ii. గతాంలో సాంప్రదాయ పదితులన అనసర్ాంచి వయవసయాం చేయగా, ప్రసుతతాం ఆధునిక పదధతులన అనసర్సూత 

వయవసయానిి చేసుతనాిరు. 
6. ఉతపతితకి భూమి కాకుాండా శ్రమ కొరతగా ఉాండే పర్సిితిని ఊహాంచుకోాండి. అపుపడు రాాంపురాం కథ ఇాందుకు భినిాంగా 

ఉాండేదా? ఎలా? 
i. ఉతపతితకి భూమి కాకుాండా శ్రమ కొరతగా ఉాంటే అపుపడు రాాంపురాం కథ భినిాంగా ఉాండేది. 
ii. ఏ విధ్ాంగా అాంటే – శ్రామికులకు కూల్ల ఎకుివ లభిాంచేది. ఆధునిక పదధతులతో వయవసయాం ఎకుివుగా 

చేయవలసి వచేిది. 
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7. సయిపూర్, మజాలి అనేవి ఉతతర బీహార్లోని రాండు గ్రామాలు. రాండు గ్రామాలలోని 850 కుటుాంబాల నాంచి 250 కాంటే 
ఎకుివ మగవాళ్ల ీపాంజాబ్, హ్రాయనా గ్రామీణ ప్రాాంతాలలో, ఢిల్లీ, ముాంబై, సూరత్, హైదరాబాద్, నాగపూర్ వాంటి 
నగరాలలో పనిచేసుతనాిరు. గసయిపూర్, మజాలి గ్రామాల నాంచి వలస వెళిీన వాళ్లీ ఆయా ప్రాాంతాలలో ఏ పని 
చేసతర్య రాయాండి. 
i.  సధ్యరణాంగా గ్రామ ప్రాాంతాల నాంచి ఎకుివగా మగవాళ్లీ నగరాలకు పనికోసాం వలస పోతుాంటారు. గ్రామీణ 
ప్రాాంతాంలో కేవలాం పర్మిత కాలాంలో మాత్రమే వయవసయ పనలు లభయాం అవుతాయి. ఉపాధ కోసాం శ్రామికులు సమీప 
నగరాలకు ఎకుివగా వలస పోతారు.  

ii.వారు అకిడ భవన నిరామణ కార్మకులుగా, చిని వరతకులుగా పనిని పొాందుతుాంటారు. 

8. ఉతపతిత ప్రక్రియలో ‘‘భూమి’’ అని దానిని అరిాం మర్కకసర్ చదవాండి. వయవసయాం కాకుాండా ఇతర ఉతపతిత ప్రక్రియలలో 
భూమి ముఖ్యమైన అవసరాంగా ఉని మర్కక మూడు ఉదాహ్రణలు ఇవీాండి. 
i. ప్రజలకు అవసరమైన వసుతవులు, స్తవలన అాందిాంచడమే ఉతపతిత ఉదేిశాం. 
ii. వసూతతపతితకి మొదటిగా భూమి, నీళీ్ల, అడవులు, ఖ్నిజాలు వాంటి సహ్జ వనరులు కావాలి. 
iii. ఉతపతిత పెాంచడాంతో భూమి మీద సహ్జ వనరులపై ఒతితడి పెర్గిాంది. ఉతపతిత పదధతులన సమీక్షిాంచి వనరులన 

సుసిిర విధ్యనాంలో ఉపయోగిాంచుకోవాలి్న అవసరాం ఎాంతైనా ఉాంది. 
iv. మారిట ీనిరామణాం కోసాం, ర్యడుీ, రవాణా మొదలైన మౌలిక సదుపాయాల కలపనకు ఉతపతిత తపపని సర్. వీటి 

కోసాం పటటణ ప్రాాంతాంలో అవసరాం ఏరపడుతుాంది. 
9. ఉతపతితకి, ప్రతేయకిాంచి వయవసయానికి అవసరమైన నీరు ఒక సహ్జ వనరు. ఇపుపడు నీటిని పొాందటానికి, ద్వని 

వినియోగానికి ఎకుివ పెటుటబడి అవసరమవుతుాంది. ఈ వాకాయలన వివర్ాంచాండి. 
i. విదుయత్ శకితతో నడిచే బోరు బావుల దాీరా తేలికగా ఎకుివ విసీతరాణనికి సగనీటిని అాందిాంచవచుి. 
ii. భారతదేశాంలో అనిి గ్రామాలకు సగనీటి సదుపాయాం లేదు. సగ నీటి విసీతరణాంలో 40 శాతాం కాంటే తకుివ 

విసీతరాణనికి సగ నీటి సదుపాయాం ఉాంది. 
iii. భారతదేశాం అాంతటా సగనీటికి ముఖ్యాంగా భూగరభ జలాల మీదే ఆధ్యరపడి ఉనాిరు. ఫలితాంగా దేశవాయపతాంగా 

భూగరభజలాలు గణనీయాంగా పడిపోతునాియి. 
iv. సగనీటికై రైతులు డీజిలు, విదుయతుత కై ఎకుివగా పెటుటబడులు పెటాటలి్ వసుతాంది. 

10. పటటణ ప్రాాంతాలలో వసుతవుల ఉతపతితకి కూడా భూమి అవసరాం. గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో భూవినియోగానికి, ద్వనికి తేడా 
ఏమిటి? 
పటటణ ప్రాాంతాలో ీవసుతవుల ఉతపతితకి కూడా భూమి అవసరాం కానీ ఇది గ్రామీణ ప్రాాంత అవసరాలకు భినిాంగా వుాంది. 
పర్శ్రమ సిపనకు, రవాణా కోసాం భూమి అవసరమవుతుాంది. 
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 ప్రపాంచీకరణ: ప్రపాంచాంలోని దేశాల మధ్య ఆర్ధక, రాజకీయ, సాంసిృతిక సాంబాంధ్యలు కలిగిఉాండటానిి “ప్రపాంచీకరణ” 
అాందురు. 

 అాంతర్ాతీయ ఆర్ధక ప్రవాహాలు: 1. వసుతవులు, స్తవల ప్రవాహ్ాం, 2. శ్రమ ప్రవాహ్ాం, 3. పెటుటబడి ప్రవాహ్ాం 
 అరబ్ వసాంతాం: అరబ్ దేశాలు అయిన పశ్చిమ ఆసియా, ఉతతర ఆఫ్రికాలలో టుయనీషియా, ఈజిపుట వాంటి అనేక దేశాలు ఒక 

దానితో ఒకటి ప్రభావితమై నియాంతలన తొలగిాంచటానికి విపీవాలు చోటు చేసుకొవటానిి “అరబ్ వసాంతాంగా” ప్రసర 
మాధ్యమాలు పేర్కినాియి. 

 MNC: Multi National Company ( బహుళ్ జాతి సాంస ి) 
 బహుళ్ జాతి సాంస:ి ఒకటి కాంటే ఎకుివ దేశాలలో తమ కారయకలాపాలన నిరీహాంచు సాంసిన బహుళ్ జాతి సాంస ి

అాందురు.  
 జాయిాంట్స వెాంచరీు: బహుళ్ జాతి సాంసిలు ఆయా దేశాల సినిక కాంపెనీలతో కలిసి ఉతపతిత చేపటటడానిి “జాయిాంట్స వెాంచరీు” 

అాందురు. 
 విదేశీ వాణిజయాం: ఒక దేశాం వేర్కక దేశాం తో చేస్త వాయపారానిి విదేశీ వాణిజయాం అాందురు. 
 విదేశీ పెటుటబడి: ఇతర దేశ కాంపెనీలు గాని, వయకుతలు గాని, ప్రభుతాీలు గాని ఒక దేశాంలో పెటేట పెటుటబడిని విదేశీ పెటుటబడి 

అాందురు. 
 ప్రపాంచీకరణకు దోహ్దాం చేసిన అాంశాలు: సాంకేతిక పర్జాానాం, సరళీకరణ, వాణిజయ అవర్యధ్యలు తొలగిాంపు. 
 E-mail: ఎలకాానిక్ మెయిల్. 
 సరళీకరణ (ఆర్ధక సరళీకరణ): విదేశీ వాణిజయాం పై ఎటువాంటి నియాంత్రణలు లేకపోవటానిి సరళీకరణ అాందురు. మనదేశాంలో 

ఈ విధ్యనానిి 1991 నాండి అమలుచేసుతనాిరు. 
 వాణిజయ అవర్యధ్యలు: విదేశీ వాణిజయాంపై నియాంత్రణలన విధాంచే అాంశాలన వాణిజయ అవర్యధ్యలు అాందురు. ఉదా: దిగమతి 

సుాంకాం. 
 WTO: World Trade Organisation ( ప్రపాంచ వాణిజయ సాంస)ి. 
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 భారత దేశాం ప్రపాంచీకరణ ప్రభావాం: 1. వినియోగదారులకు ముఖ్యాంగా పటటణాంలోని సాంపనిలకు మేలు జర్గిాంది. వీళ్ల ీ

ఎాంచుకోవడానికి అనేక వసుతవులు లభిాంచాయి. 2. ఉతపతుతలలో నాణయత పెర్గి, ధ్రలు తగాగయి. 3. కొతత ఉదోయగ 
అవకాశాలు ఏరపడాాయి. 4.చిని ఉతపతితదారులు అధకాంగా నష్ట పోయారు. 

 WB: World Bank (ప్రపాంచ బాయాంక్) 
 IMF: International Monetary Fund (అాంతర్ాతీయ ద్రవయ నిధ) 
 జాతీయ రాజయాం: ఒకే భాష్, ఒకే జాతి ప్రాతిపదికన ఏరపడిన దేశానిి జాతీయ రాజయాం అాందురు. 

 

 

1. విదేశీ పెటుటబడి, వాణిజాయలపై భారత ప్రభుతీాం అవర్యధ్యలు కలిపాంచటానికి గల కారణాలు ఏమిటి? ఈ అవర్యధ్యలన      
తొలగిాంచాలని అది ఎాందుకు అనకుాంది? 

i. సీతాంత్రయరాం పొాందిన తరువాత భారత ప్రభుతీాం విదేశీ వాణిజయాం, విదేశీ పెటుటబడులకు అవర్యధ్యలు విధాంచిాంది. దేశాంలోనే 
ఉతపతిత దారులకు విదేశీ పోట్ల నాంచి రక్షణ కలిపాంచాలి్న అవసరాం ఉాందని భావిాంచిాంది. 

ii. అతయవసర వసుతవులు యాంత్రాలు, రసయనిక ఎరువులు, ముడి చమురు వాంటి వాటి దిగమతిని మాత్రమే ప్రభుతీాం 
అనమతిాంచిాంది. 

iii. అయితే, 1991 నాంచి మొదలుకొని ద్వరఘకాల ప్రభావాం చూపిాంచేలా భారతదేశ విధ్యనాలలో మారుపలు చేశారు. 
iv. భారతీయ ఉతపతిత దారులు ప్రపాంచ వాయపత ఉతపతిత దారులతో పోట్ల పడాలి్న సమయాం వచిిాందని ప్రభుతీాం నిరణయిాంచిాంది. 
v. పోట్ల ఫలితాంగా దేశాంలోని ఉతపతిత దారులు తమ నాణయతన మెరుగపరుచుకోవలసి ఉాంటుాంది కాబటిట వాటి పనితీరు 

మెరుగ అవుతుాంది అని భావిాంచారు. 
     2. కార్మక చటాటల సడలిాంపు కాంపెనీలకు ఏ విధ్ాంగా సహాయపడుతుాంది? 

i. కార్మక చటాటల సడలిాంపు వలీ కాంపెనీలు తకుివ వేతనాలకు పనిచేయిాంచుకోడానికి తగినాంత మాంది కార్మకులు 
లభయమవుతుాండడాం వలీ ఎకుివ పని గాంటలు వార్చే పనిచేయిాంచుకొని అవి లాభిాంచాయి. 

ii. కార్మక చటాటల సడలిాంపు కాంపెనీలకు ఉతపతిత పెాంచుకోవడాంలో సహాయపడాయాి. 
3. ఉతపతితని చేపటటడానికి, దానిని నియాంత్రాంచడానికి, ఇతర దేశాలలో సిిరపడడానికి బహుళ్జాతి సాంసిలు అవలాంబిాంచే విధ్యనాలు          
ఏమిటి? 

i. బహుళ్జాతి సాంసిలు చౌకగా లభయమగ శ్రామికులు, ఇతర సహ్జ వనరులు పుష్ిలాంగా వుని దేశాలలో వసూతతపతిత 
చేయడానికి తమ సాంసిలన న్సలకొలపడాం. 

ii. బహుళ్జాతి సాంసిలు తమ వసుతవులన ప్రపాంచ వాయపతాంగా ఉతపతిత చేసుతనాియి. 
iii. సినిక కాంపెనీలతో బహుళ్జాతి సాంసిలు భాగసీమయాం ఏరపరుచుకోవటాం. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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5. అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు వాణిజయాం, పెటుటబడులలో సరళీకృత విధ్యనాలన అవలాంబిాంచాలని అభివృదిధ చెాందిన దేశాలు 
ఎాందుకు కోరుకుాంటునాియి? ద్వనికి ప్రతిగా అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు ఏ ష్రతులన కోరాలి? 

i. సరళీకృత విధ్యనాలన అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు అవలాంబిాంచడాం వలీ అభివృదిధ చెాందిన దేశాల బహుళ్జాతి 
సాంసిలు తమ ఉతపతిత కాంపెనీలన ఆయా దేశాలలో న్సలకొలపగలుగతునాియి. 

ii. అాంతర్ాతీయ వాయపారాం అనగా ఎగమతులు, దిగమతుల పర్మాణాం పెరగడాం వలీ అభివృదిధ చెాందిన దేశాలు 
లాభాలన సధసుతనాియి. 

iii. తకుివ వేతనానికి పని చేస్త కార్మకుల లభయత అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలలో ఉాండడాం వలీ, బహుళ్జాతి 
సాంసిలకు ఉతపతిత వయయాం తగిగ వసుతవు ధ్రన సరసమైన విధ్ాంగా వుాంచడాం వలీ లాభాలు చేకూరుికుాంటునాియి. 

iv. ప్రతిఫలాంగా అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు బహుళ్జాతి సాంసలి నాంచి దిగమతి చేసుతని వసుతవులపై దిగమతి 
సుాంకాలు విధాంచరాదని, ఆయా దేశాల నాంచి వసుతవుల దిగమతి పై ఎలాాంటి ష్రతులు, అడాాంకులు 
విధాంచరాదని కోరాలి. 

6. ‘‘ప్రపాంచీకరణ ప్రభావాం ఒకే రకాంగా లేదు’’ ఈ వాకాయనిి వివర్ాంచాండి. 
i. ప్రపాంచీకరణ వల ీవినియోగదారులకు, ప్రతేయకిాంచి పటటణాలలోని సాంపనిలకు మేలు జర్గిాంది. 
ii. అనేక ఉతపతుతలలో నాణయత పెర్గి, ధ్రలు తగాగయి. ఫలితాంగా ప్రజలు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు 

అనభవిసుతనాిరు. 
iii. భారతదేశ అతిపెది కాంపెనీలలో అనేకాం పెర్గిన పోట్ల వల ీప్రయోజనాం పొాందాయి. 
iv. ప్రపాంచీకరణ ప్రయోజనాలు సమానాంగా పాంపిణీ కాలేదు. సాంపని వినియోగదారులకు, నైపుణయాం, విదయ, అపార 

సాంపద ఉని ఉతపతిత దారులకు అది ప్రయోజనకరాంగా ఉాంది. 
v. వేలాది మాంది చిని ఉతపతిత దారులకు, కార్మకులకు వాళ్ీ ఉపాధకి, హ్కుిలకు భాంగాం కలుగతోాంది. 
vi. వాణిజయాం,పెటుటబడులు, వలస వాంటి అాంతర్ాతీయ ఆర్ిక విధ్యనాలలో ధ్నిక పాశాితయ దేశాలు మిగిలిన 

ప్రపాంచానిి తీవ్రాంగా ప్రభావితాం చేసుతనాియి. 
vii. పేద దేశాలలో ద్వని వలీ ప్రజాసీమయాం, కార్మకుల హ్కుిలు, పరాయవరణానికి భాంగాం కలుగతుాంది అని 

విమరశకులు వాదిసుతనాిరు. 
7. వాణిజయ, పెటుటబడి విధ్యనాలన సరళీకర్ాంచడాం వలీ ప్రపాంచీకరణ ప్రక్రియకు మేలు ఎలా జర్గిాంది? 

i. సరళీకృత ఆర్ిక విధ్యనాం వలీ అనేక బహుళ్జాతి సాంసలిు తమ వసుత ఉతపతిత కారయక్రమాలన, వాణిజయ 
లావాదేవీలన అభివృదిధ చెాందిన దేశాలలో విసతర్ాంచాయి. 

ii. బహుళ్జాతి సాంసిలు సినిక సాంసిలతో సాంబాంధ్యలు ఏరపరుికుని వాణిజాయనిి విసతర్ాంచాయి. 
iii. నేరుగా విదేశీ పెటుటబడులు పెరగడాం వలీ దేశీయ ఉపాధ కలపనకు అవకాశాలు పెర్గాయి. 

8. దేశాల మధ్య మారిట్స అనసాంధ్యనానికి విదేశీ వాణిజయాం ఎలా దోహ్దాం చేసుతాంది? ఇకిడ ఇచిినవి కాకుాండా కొతత 
ఉదాహ్రణలతో ద్వనిని వివర్ాంచాండి. 
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i. అధక విదేశీ పెటుటబడులు, అధక విదేశీ వాణిజయాం వలీ వివిధ్ దేశాల ఉతపతిత, మారిటీ మధ్య అనసాంధ్యనాం 

పెర్గిాంది. 
ii. ప్రపాంచీకరణ ప్రక్రియలో బహుళ్జాతి సాంసిలు ప్రధ్యన పాత్ర పోషిసుతనాియి. 
iii. దేశాల మధ్య వసుత స్తవలు పెటుటబడులు, సాంకేతిక విజాానాం పెరుగతునాియి. 
iv. కొనిి దశాబాిల క్రితాంతో పోలిస్తత ప్రపాంచాంలోని ప్రాాంతాల మధ్య దగగర సాంబాంధ్యలు ఏరపడాయాి. 
v. ఉదాహ్రణకు భారతదేశాం గల్్ దేశాలకు కావాలి్న ఆహార పదారాిలన ఎగమతి చేసి, దేశానికి కావలసిన 

పెట్రోలియాం ఉతపతుతలన దిగమతి చేసుకుాంటుాంది. 
9. ఇదిరు వయకుతలు వాదిాంచుకోవడాం మీరు విాంటునాిరు. ఒకరు ప్రపాంచీకరణ మన దేశ అభివృదిధని కుాంటుపర్చిాందని 

అాంటునాిరు. మర్కకరు భారతదేశాం అభివృదిధ చెాందడానికి ప్రపాంచీకరణ సహాయపడుతోాందని అాంటునాిరు. వాదనలకు మీరు 
ఎలా సపాందిసతరు? 
ప్రపాంచీకరణ భారతదేశాం అభివృదిధ చెాందడానికి సహాయపడుతోాందని నేన భావిసుతనాిన. ద్వని వలీ మన దేశాంలో 
వాణిజయాంతో పాటు సాంకేతిక పర్జాానాం పెర్గిాందని అభిప్రాయపడుతునాిన. 

10. ప్రపాంచీకరణ భవిష్యతుతలో కూడా కొనసగతుాంది, ఇపపటి నాంచి ఇరవై ఏళ్ీలో ప్రపాంచాం ఎలా ఉాంటుాందో మీ ఊహ్లకు 
కారణాలన పేర్కినాండి. 

i. ప్రపాంచీకరణ వల ీప్రజాసీమయాం, కార్మకుల హ్కుిలు, పరాయవరణానికి భాంగాం కలుగతుాంది. 
ii. అయితే, ప్రపాంచీకరణ వలీ సాంకేతిక పర్జాానాం వృదిధ చెాందినది. బహుళ్జాతి సాంసిలు విసతర్సతయి. 
iii. చిని ఉతపతిత దారులు పోట్లకి నిలబడలేక కనమరుగైపోతారు. అయితే, అనిి వినియోగ వసుతవుల ధ్రలు క్రమాంగా 

తగగతునాియి. 
iv. విదేశీ వాణిజయాం,పెటుటబడులలో ఎకుివ సియిలో పోట్ల పెర్గిపోతుాంది. 
v. ప్రపాంచీకరణ వల ీజాతీయ భావన, జాతీయ రాజాయలు అాంతర్ాంచిపోతాయి. 
vi. ప్రసుతత ప్రపాంచ పర్ణామాలే నా ఊహ్కు కారణాం. 

11. ఖళీలన పూర్ాంచాండి 
భారతీయ కొనగలుదారులకు రాండు దశాబాిల క్రితాంతో పోలిస్తత ఇపుపడు సరుకుల ఎాంపికకు ఎకుివ అవకాశాలు ఉనాియి.  
(ప్రపాంచీకరణ) ప్రక్రియ వల ీఇది సధ్యమయియాంది. అనేక ఇతర దేశాలలో ఉతపతిత అయిన సరుకులన భారతదేశ మారిటీలో 
అముమతునాిరు. ద్వని అరిాం ఇతర దేశాలతో  (వాణిజయాం) పెరుగతోాంది. అాంతేకాకుాండా మనాం మారిట్లీ చూసుతని అనేక 
బ్రాాండీన బహుళ్జాతి సాంసిలు భారతదేశాంలోనే ఉతపతిత చేసి ఉాండవచుి. బహుళ్జాతి సాంసిలు (చౌకగా దొరకు శ్రామికులు, 
వనరుల) కారణాంగా భారతదేశాంలో పెటుటబడులు పెడుతునాియి. మారిట్లీ వినియోగదారుల ఎాంపికకు అవకాశాలు 
పెర్గాయి కానీ (నాణయత, ధ్రల) వలీ ఉతపతితదారుల మధ్య (పోట్ల) తీవ్రతరాం అయియాంది. 
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12. కిాందివాటిని జతపరచాండి 
1. బహుళ్జాతి సాంసిలు తకుివ ధ్రకు చిని ఉతపతితదారుల నాంచి కొాంటాయి. ( ఆ  ) (అ) వాహ్నాలు 

2. వసుతవుల వాణిజాయనిి నియాంత్రాంచడానికి కోటాలు, పనిలు ఉపయోగిసతరు. (  ఉ ) 
(ఆ) దుసుతలు, పాదరక్షలు, 
కీడాపర్కరాలు 

3. విదేశాలలో పెటుటబడులు పెటిటన భారతీయ కాంపెనీలు (  ఈ  ) (ఇ) కాల్ స్లాంటరు ీ

4. స్తవల ఉతపతిత విసతర్ాంచడానికి సమాచార సాంకేతిక రాంగాం (IT) దోహ్దపడిాంది ( ఇ   ) 
(ఈ) టాటా మోటర్్, ఇనో్సిస్, 
రాన్ బాకి్ 

5. భారతదేశాంలో ఉతపతిత చేయడానికి అనేక బహుళ్జాతి సాంసిలు కరామగారాల 
ఏరాపటుకు పెటుటబడులు పెటాటయి. 

(  అ  ) (ఉ) వాణిజయ అవర్యధ్యలు 

 
 

 

 

 ఆహార భద్రత: ప్రజలాందరకు ఆహారాం అాందుబాటులో వుాండే పర్సిితిని ఆహార భద్రత అాందురు. 
 ఆహార ఉతపతి: ఆహార ధ్యనాయలన ఉతపతితచేయటానిి ఆహార ఉతపతిత అాందురు. 
 ఆహార ఉతపతిత పెర్గితే ఆహార భద్రతన కలిపాంచటానికి అవకాశాం ఏరపడుతుాంది.  
 ఆహార అాందుబాటు: ఉతపతిత చేయబడిన ఆహార ధ్యనాయలన ప్రజలు వినియోగానికి లభిాంచేటటీు చేయటానిి ఆహార అాందుబాటు 

అాందురు. 
 ఆహార ఉతపతిత తో పాటు ఆహార అాందుబాటు అనేది ఆహార భద్రతలో ముఖ్య భావన. 
 పటటణ ప్రాాంతాంలో ఒక వయకితకి ర్యజు వార్గ కావలి్న ఆహారాం 2100 కాలర్గలు 
 గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో ఒక వయకితకి ర్యజు వార్గ కావలి్న ఆహారాం 2400 కాలర్గలు 
 PDS: Public Distribution System (ప్రజా పాంపిణీ వయవసి) 
 ప్రజా పాంపిణీ వయవసి: ప్రజలాందర్కి ముఖ్యాంగా పేదవార్కి ఆహార ధ్యనాయలన చౌక ధ్రలకే సరఫరా చేస్త వయవస్తి ప్రజాపాంపిణీ 

వయవసి.  
 FCI: Food Corporation of India ( భారత ఆహార సాంస)ి 
 MSP: Minimum Support Price (కనీస మదితు ధ్ర) 
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 బఫర్ నిలీలు: భారత ప్రభుతీాం భారత ఆహార సాంసి దాీరా కొని నిలీ చేస్త ఆహార ధ్యనాయలన బఫర్ నిలీలు అాందురు.  
 కనీస మదితు ధ్ర: ఆహార ధ్యనాయలకు , వాటి ఉతపతిత చేయటానికి అగ ఖ్రుి ఆధ్యరాంగా ప్రభుతీాం ప్రకటిాంచిన ధ్రన కనీస 

మదితు ధ్ర అాందురు.  
 ఆహార భద్రతన సధాంచటానికి మన రాష్ట్రాంలో అమలు చేయబడుతుని కారయక్రమాలు: పాఠశాలలో మధ్యయహాి భోజనాం, 

అాంగనవాడి కేాంద్రాలలో పిలీలకు, గర్భణీలకు, బాలిాంతలకు పౌషిటక ఆహార సరఫరా, రేష్న్ షాపులు దాీరా ఆహార ధ్యనాయల 
సరఫరా. 
 
 

1. ప్రకృతి వైపర్గతయాం వలీ ఒక సాంవత్రాం ఆహార ధ్యనాయల ఉతపతిత తగిగాందని అనకుాందాాం. ఆ సాంవత్రాంలో ఆహార ధ్యనాయల   
లభయత పెరగడానికి ప్రభుతీాం ఏ చరయలు తీసుకోవాలి? 

ప్రకృతి వైపర్గతయాం వల ీఒక సాంవత్రాం ఆహార ధ్యనాయల ఉతపతిత తగిగతే ప్రభుతీాం దిగవ చరయలు తీసుకోవాలి. 

i. ఆహార లభయత పెాంచడానికి ప్రభుతీాం నాంచి బఫర్ నిలీలు ఉపయోగిాంచుకోవడాం ముఖ్యమైన మారగాం. 
ii. ప్రభుతీాం తన దగగర ఉని నిలీల నాంచి ప్రజలకు కావలసిన బియయాం అమమడాం దాీరా దాని లభయతన పెాంచవచుి. 
iii.  ఆహార ధ్యనాయల లభయత పెాంచడానికి దిగమతులు మర్కక మారగాం. 

2.  ఆహార ఉతపతిత పెరగడానికి ఆహార భద్రతకు మధ్య గల సాంబాంధ్యనిి వివర్ాంచాండి 
i. ఆహార భద్రతకుసర్పోయేటాంత ఆహార ధ్యనాయలన ఉతపతిత చేయడాం ముఖ్యమైన అవసరాం. ద్వని అరిాం అధక 

మొతతాంలో ఆహార పదారాిలన రైతులు పాండిాంచగల పర్సితిులన భారతదేశ ప్రభుతీాం కలిపాంచాలి. 
ii. గత కొదిి దశాబాిలుగా సగ కిాంద ఉని భూమి ఇాంచుమిాంచు సిిరాంగా ఉాంది. కనక, ఆహార ఉతపతిత పెరగడానికి 

దిగబడులు ముఖ్యమవుతాయి. 
iii. ఆహార ఉతపతిత పెరగడానికి, ఆహార భద్రతకు మధ్య అనలోమ సాంబాంధ్ాం కలదు. 
iv. ఆహార ఉతపతిత పెర్గితే ఆహార భద్రత పెరుగతుాంది. ఆహార ఉతపతిత తగిగతే ఆహార భద్రత కూడా తగగతుాంది. 

3. బరువు తకుివగా ఉాండడానికి, ఆహార అాందుబాటుకు మధ్య గల సాంబాంధ్యనిి తెలియజేయడానికి మీ ప్రాాంతాం నాంచి ఒక 
ఊహాజనిత ఉదాహ్రణ ఇవీాండి 

i.  జాతీయ పోష్కాహార సాంసి చేసిన సరేీ ప్రకారాం దే శాంలోని పలు రాషాాలలో 1 నాంచి 5 సాంవత్రాల 
వయసుని పిలీలో ీ45% మాంది తకుివ బరువు ఉనాిరు. 
ii. బరువుకు, ఆహార అాందుబాటుకు మధ్య ప్రతయక్ష సాంబాంధ్ాం కలదు. 
iii. ఉదాహ్రణకు మా ప్రాాంతాంలో రాము అనే అబాుయికి సరైనా ఆహారాం అాందుబాటులో లేకపోవటాం వలన 
బరువు తకుివగా ఉనాిడు. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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5. ‘‘ప్రజా పాంపిణీ వయవసి ప్రజలకు ఆహార భద్రత ఉాండేలా చూడగలదు’’. ఈ వాయఖయనానికి వాదనలు పేర్కినాండి. 
i. భారతదేశాంలో ఆహార ధ్యనాయలు అాందుబాటులో ఉాండడానికి ప్రజలకు చౌక ధ్రల దుకాణాలు ఎాంతో 

ముఖ్యమైనవి. 
ii. చౌక ధ్రల దుకాణాలు అాందర్కీ తకుివ ధ్రలతో ఆహార ధ్యనాయలు అాందిసుతనాియి. 
iii. 2013లో భారత ప్రభుతీాం జాతీయ ఆహార భద్రత చటటాం అనే ఒక కొతత చటటాం చేసిాంది. ఇది ప్రజలకు ఉని ఆహారానిి 

పొాందే హ్కుికు చటటబదధత నిచిిాంది. 
iv. ఈ చటటాం ప్రకారాం తకుివ ఆదాయాం ఉని కుటుాంబాంలోని ప్రతి వయకితకి సబి్డీ ధ్రకు 5 కిలోల ఆహార ధ్యనాయలు 

అాందుతాయి. 
v. పై విధ్ాంగా ప్రజా పాంపిణీ వయవసి ప్రజలకు ఆహార భద్రత ఉాండేలా చూడగలదు. 

6. తపుప వాకాయలన సర్ చేయాండి. 
i. ఆహార భద్రత సధాంచడానికి ఆహార ఉతపతితని మాత్రమే పెాంచితే సర్పోతుాంది. (తపుప) 

ఆహార భద్రత సధాంచడానికి ఆహార ఉతపతిత ఆహార లభయతఆహార సక్రమ పాంపిణీ సమరివాంతమైన ప్రజా పాంపిణీ వయవస ి
రేష్న్ షాపుల దాీరా చౌకగా అాందిాంచుట మొదలైనవి కావాలి. 

ii. ఆహార భద్రత సధాంచడానికిఒకే పాంటసగన ప్రోత్హాంచాలి. (తపుప) 
ఆహార భద్రతకు బహుళ్ పాంటల నమునా తపపని సర్. పాంట మార్పడి చేయాలి.  

iii. తకుివ ఆదాయాం ఉని ప్రజలలో తకుివ కాలర్గల వినియోగాం ఎకుివగా ఉాంటుాంది.  (అవున) 
iv. ఆహార భద్రత సధాంచడాంలో చటట సభల ప్రాధ్యనయత ఎకుివ. (అవున) 
v. పిలీలోీ పోష్కాహార లోపానిి సర్చేయడానికి ప్రజా పాంపిణీ వయవసి ఉపయోగిాంచవచుి. (అవున) 

 
7. గ్రామీణ ప్రాాంతాలలో కాలర్గల వినియోగాం గత కొదిి కాలాంగా (తగిగాంది). 2004-05లో తలసర్ సగటు కాలర్గల వినియోగాం 

అవసరమైన దానికాంటే (తకుివగా) ఉాంది. పటటణ ప్రాాంతాంలో ఉాంటుని వయకితకి ర్యజుకు కనీసాం 2100 కాలర్గలు అవసరాం. 
పటటణ ప్రాాంతాంలో 2004-05లో కాలర్గల అవసరాం వినియోగాం మధ్య అాంతరాం (ఎకుివ). 
 

 

 

 

 పరాయవరణాం: నేల, నీరు, గాలి మొదలకు అాంశాలన కలిపి పరాయవరణాం అాందురు. 
 పరాయవరణ వనరుల సరఫరా విధ: వనరులన అాందిాంచటాంలో పరాయవరణ సమరాధయనిి “పరాయవరణ వనరుల సరఫరా విధ” 

అాందురు. 
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 పరాయవరణ శుదిధ చేస్త విధ: కాలుషాయనిి పరాయవరణాం గ్రహాంచి ప్రమాదరహతాంగా మారేి శకితని “పరాయవరణాం శుదిధ చేస్త 

విధ” అాందురు. 
 రాచెల్ కార్న్ అని మహళా 1962 లో “సైలెాంట్స స్పపరాంగ్” అనే పుసతకాంలో మనషులు, పక్షులుపై డిడిటి ప్రభావానిి 

వివర్ాంచారు. 
 నరమద బచావో ఆాందోళ్న్: నరమద నదిపై సరాధర్ సర్యవర్ ఆనకటట నిరామణానికి వయతిరేకాంగా మేథ్య పాటిర్ నాయకతీాంలో 

ఈ ఉదయమాం జర్గిాంది. 
 చిపోి ఉదయమాం: ఉతతరాఖ్ాండ్జ లో చెటీ సాంరక్షణ కొరకు ఈ ఉదయమాం జర్గిాంది. 
 సుసిిర అభివృదిధ: భవిష్యత్ తరాల వార్ అవకాశాలన దెబు తీయకుాండా వనరులన మిగలుితూ సధాంచిన అభివృదిధనే సుసిిర 

అభివృదిధ అాందురు. 
 ప్రతాయమాియ ప్రజా పాంపిణీ వయవసి: తెలాంగాణలోని మెదక్ జిలాీ జహీరాబాద్ మాండలాంలోని గ్రామసుతలు చిరు ధ్యనాయలన 

ఉతపతిత చేసి సమీప గ్రామాలకు కూడా సరఫరా చేయడానిి “ప్రతాయమాియ ప్రజా పాంపిణీ వయవసి” గా పిలవటాం జరుగతుాంది.  

 

 

 1. జల సిాంధ గ్రామ ప్రజలు తమ ఊర్ నాంచి తరలి వెళ్ీడానిి ఎాందుకు తిరసిర్ాంచారు? 

i. జలసిాంధ గ్రామ ప్రజలు వార్ భూములన నరమదా నది తీరాన ఎనోి తరాల నాంచి స్తదయాం చేసూత జీవిసుతనాిరు. వార్      
శ్రమతో అనేక రకాల     ఆహార ధ్యనాయలు వారు పాండిసతరు. వార్కి డబుుతో పని లేదు. వారు వాగలకు కాలువలు చేసి 
వార్ పాంటలకు నీళీ్ల పెటుటకుాంటారు.  

ii. వార్కి వయవసయాంతో పాటు పశు సాంపద ఎాంతో ముఖ్యమైనది. వార్ పశువులన మేపుటకు కావలసినాంత మేత, నీళీ్ల 
సాంవృదిధగా అకిడ దొరుకుతునాియి.  

iii.వార్కి అనార్యగయాం కలిగితే, సినికాంగా అడవిలో దొరుకు ఔష్ధ్యలన వైదుయలు తెచిినయాం చేసతరు. వారు నరమదా నది 
తలి ీచలీని కడుపులో సాంతృపితకరమైన జీవితాలు గడుపుతునాిరు. 

iv. అాందువల ీఆ గ్రామ ప్రజలు వార్ ఊరు వదిలి వెళ్ీడానిి తిరసిర్ాంచారు. 

 2. ఖ్నిజాలు, ఇతర సహ్జ వనరులన వేగాంగా సాంగ్రహాంచడాం వలీ భవిష్యతుత అభివృదిధ అవకాశాలు దెబుతిాంటాయి. మీరు   
ఏకీభవిసతరా? 

i. ఖ్నిజాలు, ఇతర సహ్జ వనరులన వేగాంగా సాంగ్రహాంచడాం వలీ భవిష్యతుత అభివృదిధ అవకాశాలు దెబుతిాంటాయి అనే   
వాకయాంతో నేన ఏకీభవిసతన. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ii. ప్రసుతత అవసరాల కోసాం ఖ్నిజాలన అధక మొతతాంలో వేగాంగా వినియోగిాంచుకోవడాంవలీ భవిష్యతుత అవసరాలకు అవి 
మిగలవు. 
iii.ఆధునిక పార్శ్రామికాభివృదిధ, వయవసయాభివృదిధ వలీ సహ్జ వనరులు,ఖ్నిజాలు అధకాంగా వెలికి తీసి వినియోగిాంచడాం   
వలీ వాటి నిలీలు తగగతునాియి. 

3. ‘‘సినిక జనజీవనానికి, జీవనోపాధులు, పర్సరాలతో సహ్జీవనాం చేస్త జీవన విధ్యనానికి పరాయవరణాం చాలా   
ముఖ్యమైనది’’వివర్ాంచాండి. 

i. గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో ఉాండే చాలా మాంది ప్రజల జీవితాలకు, పరాయవరణానికి మధ్య బలమైనసాంబాంధ్ాం ఉాంది. 
ii. పరాయవరణాం అాందుబాటులో ఉనిపుపడు దాని నాంచి వాళ్లీ అనేక అవసరాలు తీరుికుాంటారు. అదే లేకపోతే, వాటికి డబుులు 

చెలిీాంచాలి్ వసుతాంది. 
iii. నిరాీసితులకు సినిక పరాయవరణాం లేకపోతే వాళ్ీ జీవితాలు శూనయమైపోతాయి. సీయాం సాంవృదిధ దశ నాంచి ఒకిసర్గా 

కొరతలోకి విసిరేసినటుీ ఉాంటుాంది. వాళ్లీ ‘పేదర్కాం’లోకి వెళిపీోతారు. 
iv. నిరాీసితులు వార్ పరాయవరణాం కలుషితమైనా, విధ్ీాంసమైనా ఎకుివగా నష్టపోతారు. 
v. పరాయవరణాం, సుసిిరత అాంశాలు సమానత అని అాంశాంతో బలాంగా ముడిపడి ఉనాియి. 
vi. ప్రజలతో పాటు సాంప్రదాయ జాానాం మాయమైపోతుాంది. సుసాంపనిమైన పరాయవరణ జీవవైవిధ్యత అాంతర్ాంచిపోతుాంది. 

4. ‘‘ఇది మా పూర్గీకుల భూమి. ద్వనిపై మాకు హ్కుి ఉాంది. ద్వనిని కోలోపతే మా చేతికి పారలు, గడాపారలు వసతయి తపప ఇాంకేమి 
మిగలదు’’.....అని బావా మహాలియా మాటలు వివర్ాంచాండి. 

i. జలసిాంధ గ్రామ ప్రజలు నరమదా నది తీరానతరతరాలగా స్తదయాం చేసూత ప్రకృతితో మమేకమై జీవితాలన కొనసగిసుతనాిరు. 
వారు అడవిని నముమకొని జీవితాలు గడుపుతునాిరు. 

ii. అటువాంటి భూమిని కోల్పపతే సరీాం కోల్పపయినటీే అని విష్యాం బావా మహాలియా మాటలలో తెలుసుతాంది. 

    5. వాతావరణ మారుప ప్రభావాం అనిి దేశాలపై ఉాంటుాందని ఎాందుకనకుాంటునాిరు? 

 i. వాతావరణాం అనగా భూమి చుటూట ఆవర్ాంచియుని వాయువుల పొర. ద్వనికి వాయకోచిాంచే గణాం వుాంది.  

 ii. కావున వాతావరణ మారుప ప్రభావాం భూమి మొతతాం అనిి దేశాలపైన వుాంటుాంది. 

    6. భూమి సగటు ఉష్ణణగ్రతలన ప్రజలాందర్కీ సహ్జ వనరుగా పర్గణిాంచాలా? 

i. భూమి సగటు ఉష్ణణగ్రత13 డిగ్రీల స్లాంటిగ్రేడ్జ. 
ii. ద్వని వలీ భూమిపై మానవ జీవనాం గడపడాం సధ్యమవుతుాంది. 
iii. కావున భూమి సగటు ఉష్ణణగ్రతలన ప్రజలాందర్కీ సహ్జ వనరుగా పర్గణిాంచాలి. 

 

www.bestsocialteacher.com



Page | 52 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- పేపర్ 1 నోట్స్ 
 

8. తెలాంగాణలోని జహీరాబాద్ మాండలాంలోని ‘ప్రతాయమాియ ప్రజా పాంపిణీ వయవసి’ నాంచి ఏ గణపాఠాలు నేరుికోవచుి? 
i. సాంప్రదాయ పాంటల నమూనా’పై స్తదయాం కొనసగిాంచడాం వల ీవరాషధ్యరాంగా భూములన సగచేయవచుి. 
ii. చిరుధ్యనాయల వలీ ఎకుివ పోష్కాలు పొాందవచుి. 
iii. ఆహారాంలో సీయాం సమృదిధకి చిరుధ్యనాయల సగ మేలైనది. 
iv. ఆహార కొరత తగిగాంచి ఆహార భద్రత పెాంపొాందిాంచున. 
v. జహీరాబాద్ రైతులు తమ పూర్గీకుల సాంప్రదాయక ఆహార ధ్యనాయల విలువన గ్రహాంచి పాంటలు పాండిసుతనాిరు. 

9. ‘‘చివర్గా వయర ిపదారాిలు, కాలుష్యాం తకుివగా ఉాండేలా మన జీవన సరళిని మారుికోవడాం పైనా పరాయవరణ సమసయల 
పర్షాిరాం ఆధ్యరపడి ఉాంది’’. 
మన జీవన శైలి పరాయవరణానిి ఎలా ప్రభావితాం చేసుతాంది? మీ నేపథయాం నాంచి కొనిి ఉదాహ్రణలు తీసుకొని ద్వనిి 
వివర్ాంచాండి. 
i. మానవ జీవన శైలిలోని మారుపలు పరాయవరణానిి ఎకుివగా ప్రభావితాం చేసుతాంది. మనాం పీలుికునే గాలి పర్శ్రమల 

నాంచి విడుదలవుతుని కాలుషాయల వలీ కలుషితమవుతుాంది.  
ii. పార్శ్రామికీకరణ వలీ అనేక కాలుషాయలు భూమిలోకి విడుదల చేయడాంతో నేల, నీరు కలుషితాం అవుతునాియి.  
iii. సరవాంతమైన నేలలు రసయినిక కాలుషాయల కారణాంగా ప్రమాదకరమైన ప్రాాంతాలుగా మార్పోతునాియి.  
iv. విదుయత్ శకిత ఉతపతిత ప్రక్రియలో విడుదలవుతుని కారున్-డై-ఆకెత్డ్జ వాయువుల వలీగాలి కాలుష్యాం పెర్గి ‘గీబల్ 

వార్మాంగ్’కు దార్తీసూత, ఆమీ వరాషలకు కారణమవుతోాంది. 
10. ప్రపాంచాంలో వివిధ్ ప్రాాంతాలలో చెతత, కాలుష్య విడుదల సమసయలన అధగమిసుతని వివిధ్ పదధతులన పేర్కినాండి. 

i. 3R ( Recycle, Reuse, Reduce) అన పదధతిని ప్రసుతత ప్రపాంచాంలో ఎకుివ ప్రాాంతాలలో అనసర్సూత చెతత, 

కాలుష్య విడుదల సమసయలన అధగమిసుతనాియి. 
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1. భారతదేశ భౌగళిక సీరూపాలు, వాటి ప్రాముఖ్యతలతో పటిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

భౌగళిక సీరూపాం ప్రాముఖ్యత 
హమాలయాలు భారతదేశ ఉతతర సర్హ్దుిగా ఉనాియి. 
గాంగా-సిాంధు మైదానాలు అతయాంత సరవాంతమైన నేలలతో భారతదేశ వయవసయానికి తోడపడుతునాియి. 
ద్వీపకలప పీఠభూమి ఇది భారతదేశాంలో అతయాంత పురాతనమైన, పెద ిభూసీరూపాం. 
థ్యర్ ఎడార్ ఆరావళి వరషచాియ ప్రాాంతాంలో కలదు. 
తీర మైదానాలు గదావర్,కృషాణ,కావేర్ వాంటి డెలాటలన కలిగి వయవసయాభివృదిధకి తోడపడుతునాియి. 
ద్వవులు అాండమాన్ నికోబార్ ద్వవులు, లక్షద్వవులు అన రాండు సమూహాలుగా విసిర్ాంచి వునివి. 

 

2. హమాలయాలలోని ముఖ్య శ్రేణులు, వాటి ప్రాముఖ్యతలతో పటిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

హమాలయ శ్రేణి ప్రాముఖ్యత 
హమాద్రి ఇది హమాలయాలలో అతయాంత ఎతెతతన శ్రేణి. ప్రపాంచాంలో ఎతెతతన శ్చఖ్రాలు ఈ శ్రేణిలో కలవు. 
హమాచల్ ద్వనినే నిమి హమాలయాలు అని పిలుసతరు. వేసవి విడిది సివరాలకు ప్రఖయతగాాంచిాంది. 
శ్చవాళిక్ హమాలయాలలో అనిిాంటికాంటే దక్షిణాన కలదు.ద్వనిని బాహ్య హమాలయాలు అాందురు. 

 

3. భారతదేశాంలోని సముద్రతీర రాషాాలు, వాటి తీరప్రాాంతాలతో పటిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

రాష్ట్రము తీరప్రాాంతాం 
గజరాత్ గజరాత్ తీరాం 

మహారాష్ట్ర, గవా కొాంకణ్ తీరాం 
కరాిటక కెనరా తీరాం 
కేరళ్ మలబార్ తీరాం 

తమిళ్నాడు కోరమాండల్ తీరాం 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ సరాిర్ తీరాం 

ఒడిశా ఉతిల్ తీరాం 
పశ్చిమ బెాంగాల్ వాంగ తీరాం 
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1. వివిధ్ వరాగల ప్రజలు, వార్ అభివృదిధ లక్షయలతో పటిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

వివిధ్ వరాగల ప్రజలు అభివృదిధ లక్షయలు 
వరాషధ్యర రైతు బాగా వరాషలు పడి, పాంటలు బాగా పాండటాం. 
విదాయర్ధ పర్క్షలలో మాంచి మారుిలున సధాంచటాం. 
నిరుదోయగి ఏదో ఒక ఉపాధని పొాందటాం. 
గనల తవీకాం ప్రాాంతాంలో ఆదివాసి గనల తవీకాలన నిలిపివేసి, తమ పరాయవరణానిి, ఆర్యగాయనిి కాపాడుకోవటాం. 
పటటణ ప్రాాంతాంలో ధ్నిక అబాుయి విదేశాలలో చదువుకోవటాం. 

 

2. దిగవ పటిటకన ఆధ్యరాంగా బార్ గ్రాఫ్ న గీయాండి? 

 

 

 

 

3. దిగవ పటిటకన ఆధ్యరాంగా బార్ గ్రాఫ్ న గీయాండి? 
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కొనిి రాషా్ట్రల తులనాతమక గణాంకాలు
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4. దిగవ పటిటకన చదివి, క్రిాంద ఇవీబడిన ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

  

 

 

ఎ. అతయధక అక్షరాసయత రేటు గల రాష్ట్రాం ఏది?  హమాచల్ ప్రదేశ్ 
బి. శ్చశుమరణాల రేటు అనగానేమి?  

సజీవాంగా పుటిటన ప్రతీ వెయియ మాంది పిలీలో ీసాంవత్రాం పూర్త అయేయసర్కి   ఎాంత మాంది చనిపోతునాిర్య 
తెలియచేస్త సాంఖ్య. 

సి. పై పటిటక లోని సమాచారాం ఆధ్యరాంగా ఆదాయానికి, మానవాభివృదిధకి ఎటువాంటి సాంబాంధ్యనిి ఏరపరచవచుి? 
 ఎటువాంటి సాంబాంధ్యనిి ఏరపచలేము. 
డి. మానవాభివృదిధ అధకాంగా గల రాష్ట్రాం ఏది?  హమాచల్ ప్రదేశ్ 

5. దిగవ పటిటకన చదివి, క్రిాంద ఇవీబడిన ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 
 
ఎ. భారతదేశాం కాంటే మానవాభివృదిధలో మెరుగైన సియిలో గల దేశాం ఏది? శ్రీలాంక 
బి. భారతదేశాం కాంటే తలసర్ ఆదాయాం తకుివుగా వునిపపటికి, ఆయుుఃప్రమాణాంలో మెరుగగా గల దేశాం ఏది?  
  బాంగాీదేశ్, నేపాల్ 
సి. తలసర్ ఆదాయాం తకుివుగా వునిపపటికి, ఆయుుఃప్రమాణాం ఎకుివుగా వుాండటానికి కారణమై వుాండవచుి? 
 ప్రభుతీాం మాంచి ఆర్యగయ సదుపాయాలన కలిపాంచి ఉాండవచుి. 
డి. మానవాభివృదిధ సూచికలో ప్రధ్యన అాంశాలు ఏవి? తలసర్ ఆదాయాం, ఆయుుఃప్రమాణాం, విదయ 
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6. దిగవ పటిటకపై రాండు వాఖయలలో ఒక నివేదికన రాయాండి. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. వృతుతలు, అవి ఏ రాంగాలకు చెాందుతాయి, దానికి గల కారణాలతో పటిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

వృతిత రాంగాం కారణాం 
బుటటలు అలేీవారు పార్శ్రామిక రాంగాం బుటటలు అనే వసుతవులన తయారుచేసుతనాిరు. 
పూల సగ చేస్తవారు వయవసయ రాంగాం ప్రకృతి సిదధమైన భూమిపై పూలన పాండిాంచటాం. 
కాల్ స్లాంటర్ ఉదోయగలు స్తవా రాంగాం వీరు వినియోగదారులకు కావలసిన స్తవలన అాందజేసతరు. 
కుాండలు చేస్తవారు పార్శ్రామిక రాంగాం కుాండలు అనే వసుతవులన తయారుచేసుతనాిరు. 
చేపలు పటేటవారు వయవసయ రాంగాం చేపలు పటటడాం ప్రకృతిపై ఆధ్యరపడే ప్రక్రియ. 

 

2. క్రిాంది పటిటకన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి? 

 

 

 
ఎ. పై పటిటక దాీరా మీరు గమనిాంచిన ప్రధ్యన మారుపలు ఏమిటి? 

1972-73, 2009-10 మధ్య కాలాంలో వయవసయరాంగాంలో ఉపాధ తగగగా, పార్శ్రామిక స్తవా రాంగాలలో ఉపాధ 
పెర్గినది. 

1. భారతదేశ సగటు కాంటే హమాచల్ ప్రదేశ్ లో బడికి వేళ్లళ వార్ శాతాం ఎకుివుగా వుాంది. 
2. 1993-2006 మధ్య కాలాంలో వృదిధ కూడా హమాచల్ ప్రదేశ్ లోనే ఎకుివగా ఉాంది. 
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బి. ఈ మారుపలకు కారణాలు ఏమిటి? 
వయవసయ రాంగాం లాభదాయకాంగా లేకపోవటాం మర్యు పార్శ్రామిక స్తవా రాంగాలు విసతర్ాంచి ఉపాధ 
అవకాశాలు పెరగటాం. 

3. క్రిాంది పటిటక ఆధ్యరాంగా ’పై చార్ట’ న గీయాండి. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 
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వ్యవ్సాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగం

వివిధ్ రాంగాలలో ఉపాధ వాటాలు 

ఎ. 1972-73 లో అధక ఉతపతిత ఉని రాంగాం ఏది? 
వయవసయ రాంగాం 

బి. 2009-10 లో అధక ఉతపతిత ఉని రాంగాం ఏది? 
స్తవా రాంగాం 

సి. సాంవత్రాల మధ్య భారత దేశ సూిల జాతీయోతపతిత 
సుమారుగా ఎనిి రటు ీపెర్గిాంది?  

7.7 
డి. 2009-10 లో అలప ఉతపతిత గల రాంగాం ఏది? 

వయవసయ రాంగాం 
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5. దిగవ ’పై చార్ట’ ఆధ్యరాంగా పటిటకన తయారుచేయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. దిగవ పటిటకన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

ఎ. వయవసయ రాంగాంలో అతయధక మాంది కార్మకులు ఏ ప్రాాంతాంలో నివసిసుతనాిరు?  గ్రామీణ ప్రాాంతాం 
బి. 90% కాంటే అధకాంగా పటటణ ప్రాాంత పనివారు ఏ రాంగాలలో ఉపాధ పొాందుతునాిరు?  పార్శ్రామిక, స్తవా రాంగాలు 
సి. స్త్రీలు ఏ రాంగాలలో కొదిి శాతాం మాత్రమే ఉపాధని పొాందుతునాిరు?   పార్శ్రామిక, స్తవా రాంగాలు 
డి. మొతతాం కార్మకులలో ఎకుివ వాటా ఉపాధని కలిపసుతని రాంగాం ఏది?    వయవసయ రాంగాం 

సాంవత్రాం వయవసయ 
రాంగాం 

పార్శ్రామిక 
రాంగాం 

స్తవా రాంగాం 
వాయపారాం, హోటళీ్ల, 
రవాణా,ప్రసరాలు 

ఆర్ధక, భీమా, సిిరాసి ి ప్రజా, సమాజిక, 
వయకితగత స్తవలు 

1972-73 43% 22% 15% 8% 12% 
2009-10 17% 26% 27% 17% 13% 

సూిల దేశీయోతపతితలో వివిధ్ రాంగాల వాటా 
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7. దిగవ ’పై చార్ట’ ఆధ్యరాంగా క్రిాంది పటిటకన నిాంపాండి. 

  

 

 

 

రాంగాం 
ఉపాధ(%) సూిల దేశీయోతపతిత(%) 

1972-73 2009-10 1972-73 2009-10 
వయవసయాం 74% 53% 43% 17% 
పర్శ్రమలు 11% 22% 22% 26% 

స్తవలు 15% 25% 35% 57% 
 

8. దిగవ పటిటక ఆధ్యరాంగా ’పై చార్ట’ న రూపొాందిాంచాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

ఉపాధి%

వ్యవ్స్థీకృత 
రంగం

అవ్యవ్స్థీకృత 
రంగం

50%50%

స్థీల జాతీయోతపత్తి %

వ్యవ్స్థీకృత 
రంగం

అవ్యవ్స్థీకృత 
రంగం
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9. మన రాష్ట్రాంలో వివిధ్ ప్రదేశాలలో వయవసీికృత, అవయవసీికృత రాంగాల ఉపాధ అవకాశాల గర్ాంచి క్రిాంది పటిటకలో రాయాండి. 

 
10.  

 

 

 

 

రాంగాం ఉపాధ ఆదాయాం 
వయవసీికృత రాంగాం 4 లక్షలు 3200 కోటు ీ
అవయవసీికృత రాంగాం 11 లక్షలు 2800 కోటు ీ

మొతతాం 15 లక్షలు 6000 కోటు ీ
 

 

 

 

 

ప్రాాంతాం వయవసీికృత ఉపాధ అవకాశాలు అవయవసీికృత ఉపాధ అవకాశాలు 
ఉతతరాాంధ్ర ప్రభుతీ ఉదోయగాలు, విశాఖ్ ఉకుి కరామగారాం, 

హాందూసిన్ షిప్ యార్ా, అరబిాందో లాయబ్ 
భవన నిరామణాలు, వయవసయక పనలు 

దక్షిణ కోసత ప్రభుతీ ఉదోయగాలు, కాగితపు పర్శ్రమ వయవసయక పనలు 

రాయలసీమ ప్రభుతీ ఉదోయగాలు, కియా కారీ పర్శ్రమ భవన నిరామణ పనలు 

అహ్మదాబాద్ లో వయవసీికృత, అవయవసీికృత రాంగాలపై అధ్యయన నివేదిక 
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1. దిగవ కెతీమో గ్రాఫ్ ల ఆధ్యరాంగా క్రిాంది పటిటకన నిాంపాండి. 
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2. పై పటిటక ఆధ్యరాంగా దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

ఎ. లెహ్ కాంటే జైపూర్ వేడిగా ఉాంటుాందని చెపపవచాి?  
     అవున, ఎాందుకాంటే లెహ్ కాంటే జైపూర్ లో అతయధక, అతయలప ఉష్ణణగ్రతల పర్ధ ఎకుివుగా వుాంది.  
బి. ఢిల్ల,ీ చెన్సతి శీతోష్ణసిితులలో తేడాలు ఏమిటి? 

ఢిల్ల ీలో ఖ్ాండాాంతరగత శీతోష్ణసితిి పర్సిితులు ఉాండగా, చెన్సతి లో సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణసిితులు ఉాంటాయి. 
 సి. లెహ్ లో వరషపాత తీరుకు, మిగతా ప్రాాంతాలకు తేడా ఏమిటి? 
     మిగతా ప్రాాంతాలతో పోలిితే లెహ్ లో వరషపాతాం చాలా తకుివ. 
 డి. చెన్సతిలో వరాషకాలాం, జైపూర్ తో పోలిితే ఏ విధ్ాంగా భినిమైనది? 

చెన్సతి అతయధక వరషపాతానిి ఈశానయ రుతుపవన కాలాంలో పొాందగా, జైపూర్ అతయధక వరషపాతానిి నైరుతి 
రుతుపవన కాలాంలో పొాందుతుాంది. 

 
 

పటటణాం భౌగళిక 
ప్రాాంతాం 

సాంవత్రాంలో 
అతయధక ఉష్ణణగ్రత 
పర్ధ 

సాంవత్రాంలో అతయలప  
ఉష్ణణగ్రత పర్ధ 

అతయధక వరషపాతాం 
పడే న్సల, ఆ న్సల 
వరషపాతాం (మి.మీ) 

అతయలప వరషపాతాం 
పడే న్సల, ఆ న్సల 
వరషపాతాం (మి.మీ) 

జైపూర్ ఎడార్ 
ప్రాాంతాం 

21 నాండి  43 
స్లాం. 

5  నాండి  26 స్లాం. జులై 
200 మి.మీ 

డిస్లాంబర్ 
5  మి.మీ 

లేహ్ పరీత 
ప్రాాంతాం 

-1  నాండి  26 
స్లాం. 

-15  నాండి  10  స్లాం. జులై 
15  మి.మీ 

జూన్ 
3  మి.మీ 

న్యయ ఢిల్ల ీ   మైదాన 
ప్రాాంతాం 

20  నాండి  40 
స్లాం. 

6  నాండి  27  స్లాం. ఆగషుట 
250  మి.మీ 

నవాంబర్ 
5  మి.మీ 

చెన్సతి తీర ప్రాాంతాం 28  నాండి  38 
స్లాం. 

20  నాండి  26  స్లాం. నవాంబర్ 
400  మి.మీ 

ఫిబ్రవర్ 
20  మి.మీ 

www.bestsocialteacher.com



Page | 64 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- పేపర్ 1 నోట్స్ 
 

3. దిగవ కెతీమో గ్రాఫ్ న పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ఎ. ఏ న్సలలో అతయధక వరషపాతాం నమోదయియాంది?  
   ఆగషుట 

 బి. ఏ న్సలలలో అతయలప, అతయధక ఉష్ణణగ్రతలు నమోదయాయయి?  
   అతయలప – డిస్లాంబర్, అతయధక – మే 

 సి. జూన్, అకోటబర్ ల మధ్య అతయధక వరషపాతాం ఎాందుకు సాంబవిసుతాంది? 
     ఆ కాలాం నైరుతి రుతుపవన కాలాం. నైరుతి రుతు పవన కాలాంలో హైదరాబాద్ ఎకుివ వరషపాతానిి పొాందటాం వలన. 
 డి. మార్ి, మే న్సలల మధ్య అతయధక ఉష్ణణగ్రత ఎాందుకు ఉాంటుాంది?  

   వేసవి కాలాం కాబటిట 
 ఇ. ఉష్ణణగ్రత, వరషపాతాలలో మారుపలకు కారణమైన భౌగళిక అాంశాలన పేర్కినాండి. 
    సముద్రానికి దూరాంగా ఉాండటాం, పీఠభూమి ప్రాాంతాం 
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1. భారత దేశాంలోని ప్రధ్యన నద్వ వయవసిలన వివర్ాంచటానికి కిాంది అాంశాలు ఆధ్యరాంగా ఒక పటిటకన తయారుచేయాండి: నది 
ప్రవహాంచే దిశ, అవి ఏ రాషాాలు లేదా దేశాలు గాండా ప్రవహసుతనాియి, ఆ ప్రాాంత భౌగళిక పర్సితిులు. 

 
 
 

1. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

  

 

 

 

నది ప్రవహాంచే దిశ ప్రవహాంచే రాషాాలు/ దేశాలు భౌగళిక పర్సిితులు 
సిాంధు ఆగేియాం నాండి వాయువయాం జముమ కాశీమర్, పాకిసిన్ పరీత, మైదాన ప్రాాంతాం 
గాంగా ఉతతరాం నాండి తూరుప ఉతతరాఖాండ్జ, ఉతతరప్రదేశ్, 

బీహార్, పశ్చిమ బెాంగాల్, 
బాంగాీదేశ్ 

పరీత, మైదాన ప్రాాంతాం 

బ్రహ్మపుత్ర పశ్చిమాం నాండి తూరుప టిబెట్స, అస్ాం, అరుణాచల్ 
ప్రదేశ్,  బాంగాీదేశ్ 

పరీత, మైదాన ప్రాాంతాం 

గదావర్ పశ్చిమాం నాండి తూరుప మహారాష్ట, తెలాంగాణ, 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

ద్వీపకలప పీఠభూమి 

కృషాణ పశ్చిమాం నాండి తూరుప మహారాష్ట, కరాణటక 
తెలాంగాణ, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

ద్వీపకలప పీఠభూమి 

ఎ. అతయధక స్త్రీ, పురుష్ నిష్పతిత ఏ సాంవత్రాంలో 
నమోదైనది?  1951 

బి. అతయలప స్త్రీ, పురుష్ నిష్పతిత ఏ సాంవత్రాంలో 
నమోదైనది? 1991 

సి. 1951-1971 మధ్య కాలాంలో స్త్రీ, పురుష్ నిష్పతిత ధోరణి 
ఏ విధ్ాంగా ఉాంది? తగిగాంది 
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2. క్రిాంది పటిటకన ఆధ్యరాంగా ’పై చార్ట’ న గీయాండి. 

  

 

 

 

 

 

3. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

4. దిగవ రేఖ చిత్రానిి పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

  

 

 

 

జన గణన-2011 ప్రకారం వివిధ పనులు 
చేసేవారి వివ్రాలు

రైతులు వ్యవ్సాయకూలీలు

పరిశ్రమలలో పనిచేసే కారిమకులు ఇతర పనులు చేసేవారు

ఎ. ఏ సాంవత్రాం నాంచి జనాభా నిరాంతరాంగా 
పెరుగతుాంది?  1921 

బి. భారత దేశానికి సీతాంత్రాం వచిిన తరువాత 
జనాభా వేగాంగా పెరగటానికి కారణాలు ఏమై 
ఉాండవచుి? 

ఆర్యగయ సదుపాయాలు పెరగటాం, 

పౌషిటకాహార లభయత 

ఎ. అతయలప ఫెర్టలిట్ల రేటు నమోదైన సాంవత్రాం?  

    2011 

బి. ఫెర్టలిట్ల రేటు తగగటానికి కారణాలు ఏమైవుాండవచుి? 
అక్షరాశయత పెరగటాం, అధక జనాభా వలన కలుగ 
నషాటలన తెలుసుకోవటాం 
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5. దిగవ పటిటకన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 ఎ. ప్రపాంచ జనాభా మొదటిసర్గా రటిటాంపు కావటానికి సుమారుగా ఎనిి శతాబాధలు పటిటాంది? మూడు 
 బి. నాటికి ఏ ఖ్ాండాంలో జనాభా తగిగాంది? ఓషియానియా 
 సి. ఏ ఖ్ాండాంలో ఎకుివ కాలాం పాటు అధక జనాభా వుాంది? ఆసియా 
 డి. భవిష్యతుతలో జనాభా గణనీయాంగా తగగనని ఖ్ాండాం ఏది? యూరప్ 

6. దిగవ పిరమిడ్జ గ్రాఫ్ లన పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 
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 ఎ. ఏ దేశాల జనాభా ఇాంకా తగగవచుి? సీీడన్. ఎాందుకాంటే ఆ దేశాంలో వృదుధల సాంఖ్య ఎకుివుగా వుాంది. 
 బి. అనిి దేశాలలో లిాంగ నిష్పతిత సమతులయాంగా ఉాందా? లేదు 

సి. ఈ దేశాల కుటుాంబ సాంక్షేమ పథకాలు ఏమై ఉాండవచుి? 
 పౌషిటకాహారాం సరఫరా, ఆర్యగయ సదుపాయాల ఏరాపటు, కుటుాంబ నియాంత్రణ. 
 

 

 

1. దిగవ పటిటకన పర్శీలిాంచి క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. పై  పటిటక ఆధ్యరాంగా 1901-2011 విశాఖ్పటటణాం జనాభాకి లైన్ గ్రాఫ్ తయారుచేయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఎ. పకిన ఇచిిన జనాభా వివరాలలో అనిి దశకాల గణాాంకాలు 
ఉనాియా? ఒక వేళ్ లేకపోతే ఏ దశకాం గణాాంకాలు ఇకిడ లేవు?  

అనిి దశకాల జనాభా వివరాలు వునాియి. 

బి. ఏ దశకాం నాంచి ఏ దశకానికి జనాభా పెరుగదల(శాతాం లో) 
అతయధకాంగా ఉాంది? 1951 నాంచి 1961 

సి. ఏ దశకాం నాంచి ఏ దశకానికి జనాభా పెరుగదల(శాతాం లో) అతి 
తకుివుగా ఉాంది? 1911 నాంచి 1921 
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విశాఖపట్టణం జనాభా 1901-2011
విశాఖపట్టణం జనాభా
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3. దిగవ పటిటకన పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 ఎ. మెట్రోపాలిటిన్ నగరాం అనగానేమి? పది లక్షల నాండి కోటి మధ్య జనాభా ఉని నగరాలు 
 బి. ఏ అాంశాం ప్రాతిపదికన నివాసప్రాాంతాలన వర్గగకర్ాంచారు? జనాభా 
 సి. ఆవాస ప్రాాంతాం అనగానేమి? రవెన్యయ గ్రామాం లోపల కొనిి ఇళ్ీ సముదాయాం 
 డి. కోటి జనాభాకి మిాంచి ఉని నగరాలున ఏమని పిలుసుతనాిాం? మహానగరాలు 

4. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 
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ఎ. మొహుదా గ్రామ ప్రజలు ఏ విష్యాం పటీ ఆాందోళ్న చెాందుతునాిరు? 
      తమ గ్రామాం వది చెతత శుదిధకరామగారానిి ఏరాపటు చేయటాం పటీ. 
బి. చెతత శుదిధ కరామగారాం వలీ ఎాంత మాంది ప్రజలు, పశువులు ప్రభావితాం కాననాిరు?  
      30000 మాంది ప్రజలు,  10000 పశువులు 
సి. చెతత శుదిధ కరామగారానిి న్సలకొలపటానికి గర్తాంచిన ఇతర ప్రదేశాం ఏది? దానిని ఎాందుకు ఉపయోగిాంచుకోలేదు?  
    చాందానియా. ఇది అటవీ భూమి పర్ధలోకి రావటాం వలన దానిని ఉపయోగిాంచుకోలేదు. 
డి. సరేీ నివేదిక ప్రకారాం బరాంపురాం ఎాంత ఘన వయరాధలన ఉతపతిత చేసిాంది? ప్రతి ర్యజు 150 టనిలు 

 

 

 

1. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 ఎ. పటటణ జనాభా పెరుగదలకు ప్రధ్యన కారకాం ఏది?  సహ్జ పెరుగదల 

 బి. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి పటటణ ప్రాాంతాలకు వలస వెళ్ీటాం వల ీ1981-91 దశకాంలో ఎాంత పటటణ జనాభా పెర్గిాంది? 

     13 మిలియన ీ

సి. ఈ బార్ గ్రాఫ్ దేనిని గర్ాంచి తెలుపుతుాంది? 1961-2011 ల మధ్య భారతదేశాంలో పటటణ జనాభా పెరుగదల 

డి. 1961-71 దశకాంలో అతి తకుివ పటటణ జనాభా పెరుగదలకు కారకాం ఏది?  

    గ్రామీణ ప్రాాంతాలన పటటణ ప్రాాంతాలుగా ప్రకటిాంచటాం వలీ, పటటణ ప్రాాంతాల విసతరణ వల ీ
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2. దిగవ ’పై చార్ట’ న పర్శీలిాంచి, రాండు వాఖయలలో విశేీషిాంచాండి. 

 

 

 

 

 

 

3. కిాంది వాటితో ఒక పటిటక తయారుచేసి వలస కార్మకుల వివిధ్ ఉదాహ్రణలన క్రోడీకర్ాంచాండి. 
వలస కార్మకులు; వలసల కారణాలు; వలస వెళిీన వాళ్ీ జీవన ప్రమాణాలు; వాళ్ీ జీవితాల ఆర్ధక సిితిపై ప్రభావాం; వాళీ్ల 
వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల ఆర్ధక సిితిపై ప్రభావాం. 
 
వలస కార్మకులు వలసల 

కారణాలు 
వలస వెళిీన వాళ్ీ జీవన 

ప్రమాణాలు 
వాళ్ీ జీవితాల ఆర్ధక 

సిితిపై ప్రభావాం 
వాళ్ల ీవలస ప్రాాంత ప్రజల 

జీవితాల ఆర్ధక సిితిపై ప్రభావాం 
వై.రామారావు ఉపాధ వార్ కుటుాంబ జీవన 

ప్రమాణాం మెరుగపడిాంది 
ఆర్ధక పర్సిితులు 
మెరుగపడాియి 

వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల 
ఆర్ధక పర్సిితుల పై ప్రతుకూల 

ప్రభావాం చూపిాంది 
సుషిమత వివాహ్ాం జీవన ప్రమాణాం పై 

ఎటువాంటి ప్రభావాం లేదు 
ఆర్ధక పర్సిితులపై 
ఎటువాంటి ప్రభావాం 
లేదు 

వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల 
ఆర్ధక పర్సిితులపై ఎటువాంటి 
ప్రభావాం లేదు 

రాజు రాజకీయ 
తగాదాలు 

వార్ కుటుాంబ జీవన 
ప్రమాణాం మెరుగపడిాంది 

ఆర్ధక పర్సిితులు 
మెరుగపడాియి 

వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల 
ఆర్ధక పర్సిితులపై ఎటువాంటి 
ప్రభావాం లేదు 

 
 

i. ఈ ’పై చారుట’ భారతదేశాంలో కాలానగణ 
వలసదారుల నేపథ్యయనిి తెలుపుతుాంది. 

ii. కాలానగణ వలసదారులలో ఎకుివ మాంది 
వెనకబడిన తరగతులు వారు. 
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4. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న పర్శీలిాంచి, ఒక పటిటకన తయారుచేయాండి. 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

సాంవత్రాలు/ కారణాలు 
1961-71 1971-81 1981-91 

1991-
2001 

2001-
2011 

జనాభా మిలియనీలో 
సహ్జ పెరుగదల 20 26 35 40 40 
గ్రామీణ ప్రాాంతాలన పటటణ ప్రాాంతాలుగా 
ప్రకటిాంచటాం వలీ, పటటణ ప్రాాంతాల విసతరణ వలీ 

5 14 8 13 29 

గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాండి పటటణ ప్రాాంతాలకు 
వలస వెళ్ీటాం వలీ 

6 10 13 14 22 

 
 
 
 
 
 
 

1961-2011ల మధ్య భారతదేశాంలో పటటణ జనాభా పెరుగదల 
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1. దిగవ పటిటక ఆధ్యరాంగా బార్ గ్రాఫ్ న గీయాండి. 

  

 

 

 

 

2. క్రిాంది ’పై చార్ట’ న పర్శీలిాంచి, రాండు వాకాయలన రాయాండి. 

 

 

 

 

 

i. 87% చిని రైతులు కేవలాం 48% భూమిని సగచేసుతనాిరు. 
ii. కేవలాం 13% మధ్య,పెది రైతులు 52% భూమిని సగచేసుతనాిరు. 
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3. దిగవ పటిటకన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

ఎ. చిని రైతులు అనగా ఎవరు? రాండు హెకాటర ీకాంటే తకుివ సగ భూమి కలవారు. 

బి. ఎకుివ శాతాం గల చిని రైతులు, తకుివ శాతాం సగభూమిని కలిగి వుాండటానికి కారణాలు ఏమై   ఉాండవచుి?   

భూ అసమాన పాంపిణీ, భూ సాంసిరణలు సక్రమాంగా అమలు కాకపోవడాం, పేదర్కాం 

 

 

 

1. దిగవ పేరాన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

 

 ఎ. ఫోర్ా మోటర్్ బహుళ్జాతి కాంపెనీయా? ఎాందుకు? 
    ఫోర్ా మోటర్్ బహుళ్జాతి కాంపెని. ఎాందుకాంటే ఒకటి కాంటే ఎకుివ దేశాలలో ఆ కాంపెనీ    కారయకలాపాలు 
నిరీహాంచబడటాం వలన. 
బి. విదేశీ పెటుటబడి అాంటే ఏమిటి? ఫోర్ా మోటర్్ భారతదేశాంలో ఎాంత పెటుటబడి పెటిటాంది?  
    ఒక దేశ కాంపెనీ వేర్కక దేశాంలో పెటేట పెటుటబడిని విదేశీ పెటుటబడి అాందురు. ఫోర్ా మోటర్్ భారతదేశాంలో 1700 కోటీ   
రూపాయులున పెటుటబడి పెటిటాంది. 
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సి. ఈ పేరా ఏ భావనన తెలియజేసుతాంది?  
   ప్రపాంచీకరణ 

2. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

ఎ. పై పేరాన ఆధ్యరాంగా ప్రపాంచీకరణ భారతదేశాంపై చూపిన ప్రభావానిి రాయాండి?  

భారతీయ ఉతపతితదారులు విదేశాల నాండి పోటిని ఎదుర్కిని, ప్రతయమాియ మారాగలన అనేీషిాంచవలసి వచిిాంది, 
అదే సమయాంలో కొాంత మాంది దివాళా కూడా తీసరు.  

 బి. ప్రపాంచీకరణ వలన వినియోగదారులపై ఎటువాంటి ప్రభావాం పడిాంది?  

          వినియోగదారులకు అనేక ప్రతయమాియ వసుతవులు అాందుబాటులోకి వచాియి. 

3. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

     

 

 

 

 

 

 ఎ. ఈ పేరా ప్రపాంచీకరణకు తోడపడు ఒక కారకానిి తెలుపుతుాంది. అది ఏమిటి? 

             సాంకేతిక పర్జాినాం 
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 బి. సాంకేతికత ప్రపాంచీకరణకు ఏ విధ్ాంగా తోడపడుతుాంది?  

           వివిధ్ దేశాల మారిటీన అనసాంధ్యనాం చేసుతాంది. 

4. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. దిగవ లైన్ గ్రాఫ్ న పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

ఎ. భారతదేశాంలో అధక ఉపాధని కలిపసుతని రాంగాం ఏది?  

     వయవసయాం 

బి. అమెర్కా ఉపాధలో వయవసయ రాంగాం వాటా ఎాంత? 

    0.5% 

 

ఎ. ఏ పాంట ఉతపతిలో పెరుగదల లేదు?  

    జొని 

బి. ప్రధ్యన ఆహార పాంట ఏది?  

    వర్ 

సి. 1970-71 లో న్యన్స గిాంజల ఉతపతిత ఎాంత?  

   10 మిలియన్ టనిలు 
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2. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 
3. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న విశేీషిాంచి, రాండు వాకాయలలో రాయాండి. 

     

 

 

 

 

 

4. దిగవ బార్ గ్రాఫ్ న పర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

ఎ. ఏ పాంట ఉతాపదకత ఎకుివుగా వుాంది?  

    వర్ 

బి. ఏ పాంట ఉతాపదకత తకుివుగా వుాంది?  

    జొని 

సి. 1980-81 లో న్యన్స గిాంజల ఉతాపదకత ఎాంత?  

    హెకాటరుకు 500 కిలోలు 

i. ఈ బార్ గ్రాఫ్ గ్రామీణ భారతదేశాంలో వివిధ్ 
వరాగల ప్రజల కాలర్గల వినియోగానిి 
తెలుపుతుాంది. 

ii. అటటడుగ వరాగల ప్రజలు తకుివ కాలర్గలన, 
ఉనిత వరాగల ప్రజలు ఎకుివ కాలర్గలన 
వినియోగిసుతనిటుీ ఈ గ్రాఫ్ తెలుసుతాంది. 

www.bestsocialteacher.com



Page | 78 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- పేపర్ 1 నోట్స్ 
 

 ఎ. ప్రజా పాంపిణీ వయవసి బాగా అమలగచుని రాషాాలు ఏవి?   తమిళ్నాడు, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
 బి. ప్రజా పాంపిణీ వయవస ినామమాత్రాంగా అమలగచుని రాషాాలు ఏవి?    బీహార్, రాజసిన్ 

 సి. అఖిల భారత్ లో ప్రజా పాంపిణీ వయవసి దాీరా ఎకుివగా కొనగలు చేయబడుచుని ఆహారధ్యనయాం ఏది?    బియయాం 
 

 

 
1. దిగవ పిరమిడ్జ గ్రాఫ్ ఆధ్యరాంగా, భారతదేశాంలోని అాంతరాలన కీుపతాంగా రాయాండి? 

 

 

 

 

 

 

i. 1.5 లక్షల కాంటే తకుివ వార్షక ఆదాయాం అనగా నిమి వరాగలుకు చెాందిన కుటుాంబాల సాంఖ్య 13 కోట ీ50 లక్షలు. 
ii. 1.5 నాండి 3.4 లక్షల మధ్య వార్షక ఆదాయాం అనగా దిగవ మధ్యతరగతి వరాగనికి చెాందిన కుటుాంబాల సాంఖ్య 7 

కోట ీ10 లక్షలు. 
iii. 3.4 నాండి 17 లక్షల మధ్య వార్షక ఆదాయాం అనగా మధ్యతరగతి వరాగనికి చెాందిన కుటుాంబాల సాంఖ్య 3 కోట ీ10 

లక్షలు.  
iv. 17 లక్షల కాంటే ఎకుివ వార్షక ఆదాయాం అనగా ధ్నిక వరాగనికి చెాందిన కుటుాంబాల సాంఖ్య 30 లక్షలు. 
v. ఈ సమాచారాంన బటిట తకుివ వార్షక ఆదాయాం గల కుటుాంబాల సాంఖ్య ఎకుివగాన, ఎకుివ వార్షక ఆదాయాం 

గల కుటుాంబాల సాంఖ్య తకుివగాన ఉనిటు ీతెలుసుతాంది. అనగా భారతదేశాంలో ఆదాయ అాంతరాలు తీవ్రాంగా 
ఉనాియని చెపపవచుి.  
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2. దిగవ బార్ గ్రాఫ్్ న పర్శీలిాంచి, రాండు వాఖయలలో రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. పై బార్ గ్రాఫ్్ భారతదేశాంలో బిలియనియరీ సాంఖ్యన, వార్ వది గల మొతతాం సాంపద పెరుగదలన తెలుపుతుాంది. 
ii. 2004-2011 మధ్య కాలాంలో బిలియనియరీ సాంఖ్య కాంటే వార్ వద ిగల మొతతాం సాంపద పెరుగదల ఎకుివగా 

ఉనిటు ీతెలుసుతాంది అనగా ఇది సాంపద కేాంద్రీకరణ ఎకుివుగా ఉనిటు ీచెపపవచుి. 
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ABBREVIATIONS 

IST   - Indian Standard Time 

GMT   – Greenwich Mean Time 

HDI   – Human Development Index 

HDR  – Human Development Report 

UNDP   – United Nations Development Programme 

IBRD   – International Bank for Reconstruction and Development  

GDP   – Gross Domestic Product 

GNP  – Gross National Product 

AGW   – Anthropogenic Global Warming  

IPCC   – Inter Governmental Panel on Climate Change 

PDS  – Public Distribution System 

IMR   – Infant Mortality Rate   

CCT   - Continuous Contour Trench 

DDA   - Delhi Development Authority 

PHC  - Primary Health Centre 

MRI   - Magnetic Resonance Imaging 

UAE   - United Arab Emirates 

UK  - United Kingdom 

BMC    - Berhampur Municipal Corporation 

IFC  - International Financial Corporation 

NRI   - Non Resident Indian 

MGNREGA  – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act 

MNC  - Multi National Company 

USA   - United States America 

E.mail  – Electronic Mail 

IT   - Information Technology 

WTO   - World Trade Organization 

SEZ   - Special Economic Zone 

IDA  - International Development Association 

  MSP       - Minimum Support Price 

   ICDS      - Integrated Child Development Scheme 

BMI        - Body Mass Index 

DDT       – Dichloro Diphenyl Tri chlorethene  

NBA       – Narmada Bachavo Andolan 

WB   - World Bank 

IMF    - International Monitory Fund 

FCI        - Food Corporation of India 

NIN - National Institution of      

Nutrition 

HYV - High yield Varieties  

CNG - Compressed Natural Gas 
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నినాదాలు 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ముఖ్య సాంవత్రాలు 
 

 

 

 

 

 

 

జలసాంరక్షణ: 

జలాల పొదుపు – జీవితానికే మలుపు 
నీటిని నీవు రక్షిస్తత – అది నీ జీవితానిి రక్షిసుతాంది 
నీటిని ఉపయోగిాంచు – కాని వృధ్య చేయకు. 
పరాయవరణ సాంరక్షణ: 
ప్రకృతిని ప్రేమిాంచు – కాలుషాయనిి వదిలిాంచు 
వృక్షలన పెాంచుదాాం – ఆకి్జన్ న పాంచుదాాం 
రసయన ఎరువులు వదుి – స్తాంద్రియ ఎరువులే ముదుి. 
బాలికా విదయ: 
అమె చదువు – అవనికే వెలుగ 
చినాిర్ని చదివిదాిాం – చిాంతలేని జీవితానిి అాందిదాిాం 
ఆడపిలీన చదివిదాిాం – జగతికి వెలుగనిదాిాం 
జనాభా నియాంత్రణ: 
చిని కుటుాంబాం- చిాంతలేని కుటుాంబాం 
ఒకరు ముదు ి– ఆ పై వదు ి

లిాంగ వివక్ష నిరూమలణ: 
అబలనిది నాటి మాట – సబలనిది నేటి మాట 
స్త్రీ మానవ మనగడకు మూలాధ్యరాం 
ఆడపిలీలన – పుటటనిదాిాం, బ్రతకనిదాిాం, చదవనిదాిాం,        
                         ఎదగనిదాిాం 

ఆహార వృధ్యన అర్కటుటట: 
బ్రతకడాం కోసాం తిన – తినటాం కోసాం బ్రతకవదుి 
ఆహారానిి వృధ్యపరిడాం – మర్కకర్కి ఆహారాం లేకుాండా  
                                           చేయడమే 
యుదధ నివారణ: 
యుదధాం వదు ి– శాాంతి ముదుి 
కయయాం కని – వియయాం మిని 
యుదధాం వినాశకార్ – శాాంతి అభివృదిధకార్ 
 

 

1872- భారత దేశాంలో మొదటి జనగణన 
1881- భారతదేశాంలో మొదటి సాంపూరణ జనగణన 
1943-45 బెాంగాల్ కరువు 
1962- రాచెల్ కార్న్ సైలెాంట్స స్పపరాంగ్ (నిశబ ివసాంతాం) 
1983- అాంతర్ాతీయ వలసల చటటాం 
1991- ఆర్ధక సరళీకరణ విధ్యనాం 
2002- ఆాంధ్రప్రదేశ్ నీరు, భూమి, చెటుట చటటాం 
2004- సునామి 
2009- విదాయ హ్కుి చటటాం 
2009- ఐలా తుఫాన 
 

2011- ఇట్లవల జన గణన 

2013- జాతీయ ఆహార భద్రత చటటాం 

2013- IPCC వారా్ సమావేశాం 

2015- సికిిాం రాష్ట్రాం స్తాంద్రియ వయవసయాం వైపు పూర్తగా 
మార్న సాంవత్రాం 
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నదులు – జనమ సినాలు 
సిాంధు   - కైలాస పరీతాలలో మానస సర్యవరాం 
భగీరధ  - గాంగీత్ర హమనీ నదాం 
అలకానాంద - సతప్ నాథ్ కనమ 
బ్రహ్మపుత్ర - కైలాస పరీతాలలో చెాం యుాంగ్ డాాంగ్ హమనీ నదాం 
గదావర్ -  పశ్చిమ కనమలలో నాసిక్ త్రయాంబక్ 
కృషాణ  - పశ్చిమ కనమలలో మహాభలేశీరాం 
తుాంగభద్ర - పశ్చిమ కనమలలో వరాహా పరీతాలు 
నరమద  - సతుపరా పరీతాలలోని అమరకాంటక్ 
 

అాంతరా్తీయ విమానాశ్రయాలు 
సువరణభూమి - బాయాంకాక్ (థ్యయ్ లాాండ్జ) 
హత్రో  - లాండన్  (ఇాంగాీాండ్జ) 
దుబాయి  -  UAE (United Arab Emitates) 
ఇాందిరా గాాంధీ - న్యయ ఢిల్ల ీ
రాజీవ్ గాాంధీ -  హైదరాబాద్ 
 

 

 

 

 

విజ్ఞ ప్తి  : 

నిర్మాణాత్ాకమై న సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చి ఈ మటీరియల్ ను మరిింత్ అభివృది్ధ చేయటానికి  

సహకరిించగలర్క. 
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