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ఉపాధ్ాాయ మితరు లకు మనవి: 

• ఈ మెటీరియల్ లో ఎకకడ ైనా తపుులు మీరు గమనాంచినటలయితే లేదా ఇాంకేవ ైనా స్తాందేహాలు ఉాంటే దయచేసి 
ఈ ఫో న్ న ాంబర్ లో స్తాంపుద ాంచాండి. 

 
1. భారత దేశాం : భౌగోళిక స్తవరూపాలు 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
1. ఖండాలు ఎన్ని? భారతదేశం ఏ ఖండం లో ఉంద?ి జ. ఖండాలు ఏడు.  భారతదేశం ఆసయిా ఖండంలో  ఉంది.     
2. అతిపదె్ద  ఖండం ఏది? అతి చిన్ి ఖండం ఏద?ి    జ. అతిపదె్ద  ఖండం ఆసయిా;  అతి చిన్ి ఖండం ఆస్రలేియా.                                        
3. మంచుతో కప్పబడిన్ ఖండం ఏది? జ. అంటార్కిటికా  
4. జన్ం న్నవసించన్న ఖండం ఏద?ి జ. అంటార్కిటికా 
5. మహాసముదాాలు ఎన్ని?అతి పెద్ద  సముద్ాం ఏది?  జ. మహా సముదాాలు ఐద్ు. అతి పదె్ద  సముద్ాం ప్సిఫకి్ మహాసముద్ాం                                          
6. అతి చిన్ి సముద్ాం ఏద?ి ఆర్కి టిక్ మహా సముద్ాం 

7. యూరప్ క ిప్శ్చిమాన్ ఉన్ి సముద్ాం ఏది? జ. అటాల ంటిక్ మహా సముద్ాం     
8. ఉతతర అమరె్కకా క ిఆసియా కి మధ్య ఉన్ి సముద్ాం ఏది? ప్సిఫకి్ మహా సముద్ాం 

9. అక్షంశాలు ఎన్ని?  జ. 181 
10. ర్ేఖాంశాలు ఎన్ని?   జ. 360                                                            

11. కరిట ర్ఖే, భూమధ్య ర్ేఖ, మకర ర్ేఖ ఈ మూడూ  ఏ ఖండం గుండా పో తున్ాియి?  జ. ఆఫికాా  
12. ప్ూర్కతగా ద్క్ిణారధ గోళం లో ఉన్ి ఖండం ఏద?ి జ. ఆస్రలేియా                      
13. ప్ూర్కతగా ఉతతర్ారధ గోళం లో ఉన్ి ఖండాలు ఏవి? జ. ఉతతర అమెర్కకా మర్కయు యూరప్ 

14. భారతదేశం అక్షంశాల ర్తీాయ ఏ అరథ గోళం లో ఉంది? జ. ఉతతర్ారథ గోళం లో ఉంది. 
15. భారతదేశం ర్ేఖాంశాల ర్తీాయ ఏ అరధ గోళం లో ఉంది? జ. తూరపప అరధ గోళంలో  లేదా ప్ూర్ాారథ గోళం లో  
16. యూరప్ న్న, ఆసియా న్న కలిప ిఏమంటారప?  జ. యూర్ేసయిా  
17. ప్ాప్ంచ భూ భాగమంతా ఏ ర్ ండు ప్ాధాన్ భూ ఖండాల న్ుండ ిఏరపడాా యి?  జ. అంగార్ా భూమి, గోండాాన్ా భూమి 

18. భారతదేశం ఏ ప్ాధాన్ భూ ఖండం న్ుండ ిఏరపడింది?    జ. గోండాాన్ా భూమి న్ుండి ఏరపడింది. 
19. అక్షంశాల ఉప్యోగమేమి?  జ. ఉషోో్ గరత న్ు  మర్కయూ ఒక ప్ాదశేం యొకి ఉన్నకి న్న తలెుసుకోవచుి.  
20. ర్ేఖాంశాల ఉప్యోగమేమి?  జ. కాలాన్ని మర్కయూ ఒక ఒక ప్ాదశేం యొకి ఉన్నకి న్న తలెుసుకోవచుి. 
21. 00 అక్షంశాన్ని ఏమంటారప?  జ. భూ మధ్య ర్ేఖ           
22. 00 ర్ేఖాంశాన్ని  ఏమంటారప?  జ. గీరన్నచ్ ర్ేఖాంశం  
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1. భారతదేశాన్ని ఇంచుమించు ర్ ండు సమభాగాలుగా చేస ్ర్ేఖ  ఏద?ి       జ. కరిట ర్ఖే 

2. భారతదేశ పాామాణిక ర్ేఖాంశం ఏది?    జ. 82 ½ డగిీరల తూరపప ర్ేఖాంశం. 
3. 23 ½ డిగీరల ఉతతర అక్షంశాన్ని ఏమంటారప?  జ. కరిట ర్ేఖ 

4. భారత భూబాగంలో అన్నిటి కంటే ఉతతర్ాన్ ఉన్ి అక్షంశం ఏది?  జ. 370 6I ఉతతర అక్షంశం 

5. భారత భూభాగంలో అన్నిటి కంటే ద్క్ణిాన్ ఉన్ి అక్షంశం ఏది?  జ. 80 4I ఉతతర అక్షంశం 

6. భారత భూ భాగం లో అన్నిట ికంటే తూరపపన్ ఉన్ిర్ేఖాంశం ఏది?  జ. 970 25I  తూరపప ర్ఖేాంశం 

7. భారత భూ భాగంలో అన్నిటి కంటే ప్శ్చిమాన్ ఉన్ి ర్ేఖాంశం ఏద?ి  జ. 680 7I  తూరపప ర్ఖేాంశం 

8. భారత దశేం తూరపప ప్డమరపలుగా ఎన్ని కలిోమీటరపల  కలద్ు?  జ. 2933 కి. మీ. 
9. భారతదేశం ఉతతర ద్క్ణిలు గా ఎన్ని కిలోమీటరపల  కలద్ు?  జ. 3214 కి. మీ. 
10. 23 ½ 0  ఉతతర అక్షంశం  (కరిట ర్ఖే) ఎన్ని ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి  జ. 8 

(గుజర్ాత్, ర్ాజస్ాథ న్, మధ్య ప్దాేశ్, చత్తతసఘడ్, జారఖండ్,  ప్శ్చిమ బ ంగాల్, తిాప్ుర, మిజోరం) 
11. 82 ½ 0 తూరపప ర్ేఖాంశం ఎన్ని ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి జ. 5 

(ఉతతరప్దాశే్, మధ్యప్దాేశ్, చత్తతస్ ఘడ్, ఒర్కస్ాా, ఆంధ్పా్ాదశే్) 
12. భారతదేశంతో భూ సర్కహద్ుద  గల దేశాలెన్ని? జ. 7 

( పాకిస్ాత న్, ఆఫ్ిఘన్నస్ాత న్, న్ేపాల్, చెైన్ా, భూటాన్, మయన్ాార్, బంగాల దేశ్)  
13. భారతదేశాన్నక ివాయవయ భాగం లోన్న సర్కహద్ుద  దేశం ఏద?ి   జ. పాకిస్ాత న్ 

14. భారతదేశం తూరపపన్ ఏ దశేంతో సర్కహద్ుద  కలిగక ఉంద?ి  జ. మయన్ాార్ 

15. మూడు వ పై్ులా భారతదశేం సర్కహద్ుద గా కలిగకన్ దశేమదేి?  జ. బంగాల దశే్ 

16. 82 ½ 0 తూరపప ర్ేఖాంశం మన్ దేశంతో పాటు ఇంకా ఏ ఏ దేశాల గుండా పో తంద?ి జ. చెనై్ా, న్ేపాల్  
17. మూడు సముదాాలు కలుసుత న్ి ప్దాశేం ఏది?  జ. కన్ాయకుమార్క 
18. లక్ష దవీులు ఏ సముద్ాం లో ఉన్ాియి? జ. అర్ేబియా సముద్ాంలో 
19. అండమాన్ న్నకోబార్ దవీులు ఏ సముద్ాంలో ఉన్ాియి?  జ. బంగాళాఖాతంలో 
20. భారత్, మయన్ాార్ లతో సర్కహద్ుద  గల దేశం ఏద?ి  జ. బంగాల దశే్ లేదా చెనై్ా 
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1. న్రాదా న్దిక ిద్క్ణిాన్ ఉన్ి తిాభుజాకార పీఠభూమి న్న ఏమంటారప? ద్కిన్  పీఠభూమి 

2. దీాప్కలప పీఠభూమిన్న ప్ాధాన్ంగా ర్ ండుగా విభజిస్ాత రప. అవి 1. మధ్య ఉన్ిత భూములు ర్ ండవది ఏద?ి 

      జ. ద్కిన్ పీఠభూమి 

3. మధ్య ఉన్ిత భూములు లో ఉన్ి ముఖయమెైన్ పఠీభూమి ఏది? జ. మాలాా పీఠభూమి (మధ్య ఉన్ిత భూములు లో 
బుందేల్ ఖండ్ పఠీభూమి, భాగేల్ ఖండ్ పఠీభూమి,  చోటాన్ాగప్ూర్ పీఠభూములు కూడా ఉన్ాియి) 

4. ఏ పఠీభూమి ఖన్నజ వన్రపలకు ప్ాసదిిద?  జ. చోటాన్ాగప్ూర్ పీఠభూమి 

5. నీలగకర్క ప్రాతాలు ఎకిడ ప్డమటి కన్ుమలన్ు కలుస్ాత యి?  జ. గూడలూరప వద్ద  
6. తూరపప న్ుంచి ప్డమరకు ప్వాహ ంచే ర్ ండు న్ద్ుల పర్పల  ర్ాయండ?ి  జ. న్రాదా, తప్తి 

7. ద్కిన్ పీఠభూమికి ఉతతర సర్కహద్ుద  గా ఉన్ి ప్రాతాలేవి?  జ. స్ాతుపర్ా ప్రాతాలు 
8. ద్కిన్ పీఠభూమికి ద్క్ణి సర్కహద్ుద  గా ఉన్ి ప్రాతాలేవి? జ. నీలగకర్క క ండలు 
9. అతి పదె్ద  దీాప్కలప న్ది ఏది?      జ. గోదావర్క               24. ర్ ండవ అతి పదె్ద  దీాప్కలప న్ద ిఏద?ి      జ. కృష్ాో  
10. దీాప్కలప పీఠభూమికి వాయవాయన్ ఉన్ి ప్రాతాలేవి? జ. ఆర్ావళి ప్రాతాలు 
11. ప్శ్చిమ త్తర మెదైాన్ం ఎకిడ ిన్ుండ ిఎంతవరకూ వాయపించి ఉంద?ి  జ. ర్ాన్ ఆఫ్ కచ్ న్ుండి కన్ాయకుమార్క వరకూ 

12. తూరపప త్తర మెైదాన్ం ఎకిడి న్ుండ ిఎంతవరకూ వాయపించి ఉంద?ి జ. మహాన్ద ిన్ుండి కావేర్ ీడలెార  వరకూ 

13. ప్శ్చిమ కన్ుమలలో ఎతెతతన్ శ్చఖరం ఏది?  జ. అన్ ైముడి 
14. తూరపప కన్ుమలలో ఎతెతతన్ శ్చఖరం ఏది? జ. అర్ోమ క ండ  
15. నీలగకర్క క ండలలో ఎతెతతన్ శ్చఖరం ఏది?   జ. దొడబ టర       25. ప్శ్చిమ త్తర మెదైాన్ం లో ఉన్ి న్గరమేద?ి జ. ముంబ ై 
16. ద్క్ణి భారతదశేంలో ఎతెతతన్ శ్చఖరం ఏది? జ. అన్ ైముడి    26. ద్కిన్ పఠీభూమి ఏ వ పై్ుక ివాలి ఉంది? జ. తూరపప వ ైప్ుకి  
17. ముంబయి ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంద?ి  జ. మహార్ాష్టర  ే             27. చనె్ ైి ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంది?  జ. తమిళన్ాడు 
18. అజ్మార్ ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంద?ి జ. ర్ాజస్ాథ న్                     28. ప్ూన్ే ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంది? జ. మహార్ాష్టత ర   
19. న్ాగప్ూర్ ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంది? జ. మహార్ాష్టర  ే                   29. తూరపప త్తర మెదైాన్ం లో ఉన్ి న్గరమేద?ి జ. చెన్ ైి  

20. భారతదేశాన్నక ిమధ్య భాగంలో ఉన్ి ప్రాతాలు ఏవి?   జ. వింధ్య, స్ాతుపర్ా ప్రాతాలు 
21. తమిళన్ాడు లో ప్వాహ సుత న్ి ప్ాధాన్మెైన్ న్ది ఏద?ి జ. కావరే్ీ 
22. ఒడిస్ా లో ప్వాహ సుత న్ి ప్ధాాన్మెనై్ న్ది ఏది?  జ. మహాన్ది 
23. ద్కిన్ పీఠభూమి లోన్న ర్ ండు ముఖయమెైన్ న్గర్ాలు ఏవి?  జ. హ దై్ర్ాబాద్ు, బ ంగళూరప 
24. న్రాదా న్దిక ిఉతాత ర్ాన్ ఉన్ి పీఠభూమి ఏద?ి  జ, మాళాా పీఠభూమి 

2. అభివృద ి  భావనలు  
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1. ఈ ప్టం దేన్నన్న సూచిసుత ంది?   

జ. వివిధ్ ఖండాలలోన్న వివిధ్ దేశాలలో మాన్ావాభివృదిద  ఏ విధ్ంగా జరపగుతుందో  తలెేయజేసుత ంది.  
2. మాన్వాభివృదిధ  అంటే ఏమిట?ి  

జ. మాన్వుల ఆర్ోగయం, విద్య మొద్లెైన్ అంశాలలో జర్కగకన్ అభివృదిధన్న మాన్వాభివృదిధ  అంటారప. 
3. ఉతతర అమరె్కకా లోన్న అతయధిక మాన్వాభివృదిధ  గల దశేాలన్ు ప్ర్కిన్ండ?ి   

జ. అమెర్కకా, క న్డా 
4. ద్క్ణి అమరె్కకా లోన్న అతయధిక మాన్వాభివృదిధ  గల దశేాలన్ు ప్ర్కిన్ండ?ి  

జ. అర్ జంటీన్ా, చిలీ 

5. ద్క్ణి అమరె్కకా లోన్న మధ్యసథ  మాన్వాభివృదిధ  వర్ాా న్నకి చెందని్ దేశాలన్ు పర్్కిన్ండి?  జ. బొ లీవియా, ఉరపగేా 
6. యూరప్ లోన్న అతయధకి మాన్వాభివృదిధ  గల దశేాలన్ు ప్ర్కిన్ండ?ి  

జ. యున్ టైడె్ కింగ్ డమ్, పో రపిగల్, సపెయిన్, ఫ్ాాన్ా, జరానీ, న్ార్ేా, సీాడన్, ఫిన్ లాండ్  మొద్లెైన్వి 

7. చెైన్ా, రష్ాయలు మాన్వాభివృదిధ  లో ఏ వర్ాా న్నకి చెందని్ దశేాలు?  
జ. అధకి మాన్వాభివృదిధ  వర్ాా న్నకి 

8. భారత దశేం మాన్వాభివృదిధ  లో ఏ వర్ాా న్నకి చెందని్ దశేం?  
జ. మద్యసథ  మాన్వాభివృదిధ  వర్ాా న్నకి  

9. అలప మాన్వాభివృదిధ  వర్ాా న్నకి చెందని్ దశేాలేవి? 

 జ. న్ేపాల్, పాకిస్ాత న్, న్ జై్మర్కయా, ఇథియోపియా, సూడాన్ మొద్లెైన్ దేశాలు 
10. మాన్వాభివృదిధ  క ిసంబంధించిన్ సమాచారం లేన్న దేశాలేవి?  

జ. స్ో మాలియా, ద్క్ణి సూడాన్,  గీరన్ లాండ్ మొద్లెైన్వి. 
11. ఏ ఖండం లో అలప మాన్వాభివృదిధ  వర్ాా న్నక ిచెందని్ దేశాలు ఎకుివగా ఉన్ాియి?   

జ. ఆఫికాా ఖండం లో  
రాష్్టరాం 2012 స్తాం. లో తలస్తరి ఆదాయాం (రూ. లో) 

ప్ంజాబ్ 78,000 

హ మాచల్ ప్ాదశే్ 74,000 
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బీహార్  25,000 

1. తలసర్క ఆదాయం అంటే ఏమిటి?     జ. జాత్తయాదాయాన్ని దశే జన్ాభాతో  భాగకంచగా వచేి ఆదాయం 

2. తలసర్క ఆదాయాన్ని ఎంద్ుకు లెకిిస్ాత రప?   జ. వివిధ్ దేశాలన్ు పో లిడాన్నకి 
3. దేశాలన్ు వర్ీాకర్కంచటాన్నకి “ప్పా్ంచ బాయంకు” తన్ “ప్పా్ంచ అభివృదిధ  న్నవదేిక”లో ఉప్యోగకంచిన్ పాామాణికం ఏది? 

జ. తలసర్క ఆదాయం. 
4. దేశాలన్ు పో లిడం లో తలసర్క ఆదాయాన్నకి ఉన్ి ప్ర్కమితి ఏమిట?ి  జ. ప్జాల మధ్య ఈ ఆదాయం ఎలా ప్ంపణిీ 

అయిందో తలసర్క ఆదాయం తలెియచేయద్ు.  అంటే ప్జాల మధ్య అంతర్ాలన్ు వ లలడ ిచయేద్ు. 
5. ఏ ర్ాష్టరంే యొకి తలసర్క ఆదాయం ఎకుివగా ఉంది? జ. ప్ంజాబ్ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
పటట్ క: కొని రాష్టా్ ర లకు స్తాంబాంధ్ ాంచి కొని తరలనాతమక గణ్ాాంకాలు 

ర్ాష్టత రం  శ్చశుమరణాలు వ యియకి (2006)  అక్షర్ాసయత శాతం (2011)  న్నకర హాజరప శాతం (2006) 

ప్ంజాబ్ 42 77 76 

హ మాచల ప్దాేశ్ 36 84 90 

బీహార్ 62 64 56 

1. శ్చశు మరణాలు అంట ేఏమిటి?        
జ. స్తజీవాంగా పుటట్న పుతి వ యిా మాంద  పిలలలోల  స్తాంవతసరాం పూర్ి అయియాస్తరికి ఎాంతమాంద  చనపో తరనాిరో త లియచేసే స్తాంఖ్ా. 

2. అక్షర్ాసయతా శాతాన్ని లెకిించడాన్నకి ఏ వయసు వార్కన్న ప్ర్కగణిస్ాత రప?   
జ. ఏడు సంవతార్ాలు, అంతకు మించిన్ వయసుా వాళళలోల  అక్షర్ాసుయలన్ు లెకిిస్ాత రప. 

3. అక్షర్ాసయతా శాతం అంటే ఏమిటి?          జ. ప్తాి 100 మందిలో గల అక్షర్ాసుయలన్ు అక్షర్ాసయతా శాతం అంటారప. 
4. న్నకర హాజరప శాతం అంటే ఏమిట?ి        జ. 6-17 సంవతార్ాల వయసుా పలిలలోల  బడకిి హాజరవుతున్ి పలిలల శాతం  
5. పెై ప్టిరక లోన్న ర్ాష్ార ే లలో ఏ ర్ాష్టరంే అబివృదిధ  చెందింద?ి  ఎంద్ుకు? 

జ. హ మాచల్ ప్ాదశే్ అభివృదిధ  చెందింది. శ్చశు మరణాలు తకుివ గా ఉన్ాియి అంటే ఆర్ోగయ ప్ర్కసిథతులు బాగున్ాియి. 
అక్షర్ాసయతా శాతం, న్నకర హాజరప శాతం ఎకుివగా ఉంది. అంటే విదాయ స్ాథ యి బాగుంది. కాబటిర  ఈ ర్ాష్టరంే అభివృదిధ  చెందింద.ి 

6. న్నకర హాజరప శాతం ఏ ర్ాష్టరంే లో ఎకుివగా ఉంది?     జ. హ మాచల్ ప్ాదశే్ లో 
7. హ మాచల్ ప్ాదశే్ లో అక్షర్ాసయత అధకింగా ఉండటాన్నకి గల కారణమేమి? 

జ. హ మాచల్ ప్ాభుతాం, అకిడి ప్ాజలు విద్యపె ైఎంతో ఆసకిత చూపారప. పాఠశాలలోల  తగకన్ంతమంది ఉపాధాయయులతో పాటు 
తరగతి గద్ులు, మరపగుదొడుల , తాాగు నీరప వంట ికనీస సద్ుపాయాల కలిపంచారప. ప్భాుతాం బడెజట్ లో విద్య పెై ఎకుివ 
మొతతం ఖరపి చేసింది. ఎకుివ సంఖయలో పాఠశాలలన్ు తెర్కచి, ఉచితంగా లేదా న్ామమాతపా్ు ఖరపిక ివిద్యన్ు అందించారప 

8. శ్చశుమరణాలు తకుివ ఉన్ి ర్ాష్టరమేదేి?   జ. హ మాచల్ ప్దాేశ్ 

9. అన్ని రంగాలలో (అంశాలలో) మెరపగ నై్ స్ాథ న్ంలో ఉన్ి ర్ాష్టరమేేద?ి  జ. హ మాచల్ ప్దాేశ్  
(శ్చశుమరణాలు తకుివగా ఉంటే ఆర్ోగయంలో మెరపగాా  ఉన్ిటుల  గా అరధం చేసుకోవాలి) 

10. అన్ని రంగాలలో వ న్ుకబడ ిఉన్ి ర్ాష్టరమేదేి?  జ. బీహార్ (శ్చశుమరణాలు ఎకుివగా ఉంటే ఆర్ోగయంలో వ న్ుకబడి ఉన్ిటుల ) 
పటట్ క : 2013 లో భారతదేశాం, దాన పొ రుగు దేశాలకు స్తాంబాంధ్ ాంచిన కొని వివరాలు 

దేశం  తలసర్క 
ఆదాయం 
డాలరలలో  

ఆయు: ప్మాాణం 
సంవతార్ాలలో 

సగటున్ బడలిో 
గడపిని్ 

సంవతార్ాలు 

పాఠశాల విద్యలో 
ఉండ ే

సంవతార్ాలు 

ప్ాప్ంచ మాన్వ 
అభివృదిధ  సూచిక 

లో స్ాథ న్ం 

శ్రరలంక 5170 75.1 9.3 12.7 92 

భారతదేశం 3285 65.8 4.4 10.7 136 
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పాకిస్ాథ న్ 2566 65.7 4.9 7.3 146 

మయన్ాార్ 1817 65.7 3.6 9.4 149 

బంగాల దశే్ 1785 69.2 4.8 8.1 146 

న్ేపాల్ 1137 69.1 3.2 8.9 157 

1. మాన్వ అభివృదిధ  న్నవదేకి 2013 లో మొతతం ఎన్ని దశేాలన్ు పో లాిరప?    జ. 177 

2. మాన్వ అభివృదిధ  న్నవదేకి 2013 న్ు ఎవరప తయారపచేస్ారప? జ. ఐకయర్ాజయసమితి అభివృదిధ  కారయకరమం (యు న్ డి పి) 

3. మాన్వ అభివృదిధ  న్నవదేకి 2013 లో  దేశాలన్ు ఏవిధ్ంగా పో లాిరప?  
జ. ప్ాజల విదాయస్ాథ యి, ఆర్ోగయ సిథతి, తలసర్క ఆదాయాలన్ు బటిర  పో లాిరప. 

4. సగటున్ బడలిో గడపిిన్ సంవతార్ాలు న్ు లెకిించదాన్నకి ఏ వయసు వార్కన్న త్తసుకున్ాిరప? 

జ. 25 సంవతార్ాల వయసు దాటని్న వార్కన్న త్తసుక న్న,  వారప బడలిో గడపిని్ సంవతాాలకు సగటు లెకిించారప.  
5. పాఠశాల విద్యలో ఉండ ేసంవతార్ాలు న్ు ఏవిధ్ంగా లెకిించారప? 

జ. ప్ాసుత తం బడలిో పలిలలు చరేపతున్ి దాన్ని బటిర  బడ ిఈడు పిలలలు బడలిో ఎన్ని సంవతార్ాలు ఉంటారన్ి అంచన్ా న్ు 
పాఠశాల విద్యలో ఉండ ేసంవతార్ాలు గా త్తసుకున్ాిరప. 

6. తలసర్క ఆదాయాన్ని ఏ కర్ నీాలో లెకిించారప?  జ. అమరె్కకన్ డాలరలలో  
7. మాన్వ అభివృదిధ  న్నవదేకి సూచికలో భారతదశేం కంట ేఅన్ని విష్టయాలలో మరెపగ నై్ స్ాథ న్ంలో ఉన్ి దేశం ఏది? జ. శ్రరలంక 

8. మాన్వ అభివృదిధ  సూచిక తయార్ీ లో ప్ర్కగణన్లోకి త్తసుక న్బడే అంశాలు ఏవి? 

జ. తలసర్క ఆదాయం, ఆయు:ప్ామాణం, సగటున్ బడిలో గడపిిన్ సంవతార్ాలు, పాఠశాల విద్యలో ఉండే సంవతార్ాలు 
9. అతి తకుివ తలసర్క ఆదాయం గల దశేాన్ని ప్ర్కిన్ండి.     జ. న్ేపాల్ 

10. మాన్వాభివృదిధ  న్నవేదకిలో భారతాదేశం మరెపగుప్డడాన్నకి ర్ ండు సూచన్లు ర్ాయండి. 
జ. 1. వ ైద్య సద్ుపాయాలు మరెపగుప్రచాలి.    2. న్ాణయమెైన్ విద్యన్ు అందించాలి. 

11. ఆయు: ప్మాాణం అంట ేఏమిట?ి   జ. వయకిత జ్మవించ ేసగటు కాలం 

12. భారతదేశం, శ్రరలంక కు ఆయు: ప్ామాణం లో ఎన్ని సంవతార్ాల తేడా ఉంద?ి  జ. 9.3 స.వతార్ాలు (75.1 – 65.8) 
13. భారతదేశంకంటే తలసర్క ఆదాయం తకుివగా ఉన్ిప్పటికీ, ఆయు: ప్మాాణం లో మెరపగాా  ఉన్ి దేశాలేవి? జ. బంగాల దేశ్, న్పేాల్ 

14. భారతదేశం కంటే తలసర్క ఆదాయం తకుివగా ఉన్ిప్పటికీ, సగటున్ బడలిో గడపిిన్ సంవతార్ాలు లో మెరపగాా  ఉన్ి 
దేశాలేవి?      జ. పాకిస్ాత న్, బంగాల దశే్  

15. మాన్వాభివృదిధ  సూచిక లో భారతదేశం యొకి స్ాథ న్ం ఎంత?    జ. 136 

16. మాన్వాభివృదిధ  న్నవేదకి లో ఒకే స్ాథ న్ం లో గ దేశాలేవి?  జ. పాకిస్ాత న్, బంగాల దశే్ 

17. పాకిస్ాత న్ కంటే తకుివ తలసర్క ఆదాయం కలిగక ఉన్ిప్పటికీ, దాంతో సమాన్మెైన్ స్ాథ న్ం సంపాదంిచిన్ దేశం ఏది? జ. బంగాల దేశ్. 
18. పాకిస్ాత న్ కంటే తకుివ తలసర్క ఆదాయం కలిగక ఉన్ిప్పటికీ, దాంతో సమాన్మెైన్ స్ాథ న్ాన్ని బంగాల దేశ్ ప ంద్డాన్నకి కారణం?      

జ. ఆయు: ప్మాాణం లో, పాఠశాల విద్యలో ఉండ ేసంవతార్ాలు లో పాకిస్ాత న్ కంటే బంగాల దశే్ ముంద్ు ఉండడం.   
 

హ మాచల్ ప్ాదశే్ లో ప్ాగతి 

 హ మాచల్ ప్ాదశే్ భారతదేశం 

1993 2006 1993 2006 

(6 సంవతార్ాలు మించిన్) ఆడపలిలలోల  5 సం.ల కంట ేఎకుివ కాలం 
బడకిి వ ళిళన్  వార్క శాతం  39 60 28 40 

(6 సంవతార్ాలు మించిన్) మగపిలలలోల  5 సం.ల కంట ేఎకుివ కాలం 
బడకిి వ ళిళన్  వార్క శాతం 

57 75 51 57 

1. 2006 లో హ మాచల్ ప్దాశే్ లో (6 సంవతార్ాలు మించిన్) ఆడపలిలలోల  5 సం.ల కంటే ఎకుివ కాలం బడకిి వ ళిళన్  వార్క 
శాతం ఎంత?    జ. 60% 
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2. పెై ప్టిరక న్ు విశలలషించండి. 
జ. 1. 1993 లోన్ూ మర్కయూ 2006 లోన్ూ ఆడపలిలలోల  5 సం.ల కంటే ఎకుివ కాలం బడిక ివ ళిళన్  వార్క శాతం 
భారతదేశం కంటే హ మాచల ప్దాేశ్ లో ఎకుివగా ఉంది. 
2. 1993 లోన్ూ మర్కయూ 2006 లోన్ూ మగపలిలలోల  5 సం.ల కంటే ఎకుివ కాలం బడిక ివ ళిళన్  వార్క శాతం భారతదేశం 
కంటే హ మాచల ప్దాశే్ లో ఎకుివగా ఉంది. 

3. 5 సం.ల కంట ేఎకుివ కాలం బడకిి వ ళిళన్  వార్క శాతం భారతదశేం కంట ేహ మాచల ప్దాశే్ లో ఎకుివగా ఉండడాన్నకి 
కారణం ఏమిట?ి 

జ. హ మాచల్ ప్ాభుతాం, అకిడి ప్ాజలు విద్యపె ైఎంతో ఆసకిత చూపారప. ప్ాభుతాం బడెజట్ లో విద్య పెై ఎకుివ మొతతం ఖరపి 
చేసింది. ఎకుివ సంఖయలో పాఠశాలలన్ు తెర్కచి, ఉచితంగా లేదా న్ామమాతాప్ు ఖరపికి విద్యన్ు అందించారప. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

పటట్ క – ర ాండు దేశాలను పో లచటాం 

దేశాం 2001 లో పౌరుల న లస్తరి ఆదాయాం (రూపాయలలో) 
I II III IV V స్తగటు 

దేశాం “క” 9500 10500 9800 10000 10200 10,000 

దేశాం “గ” 500 500 500 500 48000 10,000 

1. ర్ ండు దేశాల సగటు ఆదాయం ఒకేలా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. ర్ ండు దేశాలలో ప్జాల మొతతం ఆదాయం, మొతతం ప్జాల సంఖయ  సమాన్ంగా ఉండడం వలన్ సగటు ఆదాయాలు కూడా 
ఒకలేా ఉన్ాియి. 

2. దేశం “క” యొకి జాత్తయాదాయం ఎంత?    రూ. 50,000 

3. దేశం “గ” యొకి జాత్తయాదాయం ఎంత?     రూ. 50,000 

4. ఏ దశేంలో ప్జాల మధ్య అంతర్ాలు (తడేాలు) ఎకుివగా ఉన్ాియి?  జ. దశేం “గ” లో  
5. ఏ దశేంలో నీవు న్నవసించాలన్ుకుంటావు?  ఎంద్ుకు?    

జ. దేశం “క” లో న్నవసించాలన్ుకుంటాన్ు. ఆ దశేంలో ప్జాల ఆదాయాలు ఇంచుమించు సమాన్ంగా ఉన్ాియి. 
6. తలసర్క ఆదాయాన్నక ిఉన్ి ప్ర్కమితి ఏమిట?ి 

జ. ప్ాజల మధ్య ఈ ఆదాయం ఎలా ప్ంపణిీ అయిందో తలసర్క ఆదాయం తలెియచేయద్ు.  అంటే ప్జాల మధ్య అంతర్ాలన్ు 
వ లలడి చయేద్ు. కాబటిర  కేవలం తలసర్క ఆదాయాన్ని బటిర  దశేాలన్ు పో లిడం సర్కయి ైన్ది కాద్ు. 
 
 
 

3.ఉతుత్ి, ఉపాధ్  
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1. 1972 – 73 లో అధకి ఉతపతిత  ఉన్ి రంగం ఏది?   జ. వయవస్ాయ రంగం 

2. 1972 – 73 లో వయవస్ాయ రంగం యొకి ఉతపతిత  ఎంత?  జ. 2,43,082 కోటల  రూపాయలు. 
3. 1972 – 73 లో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత ఎంత?  జ. 5,86,346 కోటల  రూపాయలు. 
4. 2009 – 10 లో స్వల రంగం  యొకి ఉతపతిత  ఎంత?  జ. 25,78,165 కోటల  రూపాయలు 
5. 2009 – 10 లో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత ఎంత?  జ. 45,16,071 కోటల  రూపాయలు 
6. 2009 – 10 లో అధకి ఉతపతిత  ఉన్ి రంగం ఏద?ి   జ. సవ్ల రంగం 

7. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య సూథ ల దేశ్రయోతపతిత సుమారపగా ఎన్ని ర్ టుల  పరె్కగకంది?  జ. 7.7 ర్ టుల  

8. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య వయవస్ాయరంగంలో ఉతపతిత  సుమారపగా ఎన్ని ర్ టుల  పెర్కగకంద?ి జ. 3.1 ర్ టుల  

9. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య పార్కశరా మిక రంగంలో ఉతపతిత  సుమారపగా ఎన్నిర్ టుల  పరె్కగకంద?ి జ. 8.8 ర్ టుల  

10. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య సవ్ల రంగంలో ఉతపతిత  సుమారపగా ఎన్నిర్ టుల  పరె్కగకంది? జ. 12.3 ర్ టుల  

11. సూథ ల దేశ్రయోతపతిత  అంటే ఏమిట?ి 

జ.  ఒక దేశంలో, ఒక సంవతారంలో ఉతపతిత  చేసని్ అన్ని అంతిమ వసుత వులు, సవ్ల విలువన్ు (మార్ ిట్ విలువన్ు)  
సూథ లదేశ్రయోతపతిత అంటారప.     (లేదా)    మూడు రంగాల ఉతపతితన్న కలిపతిే సూథ లదేశ్రయోతపతిత వసుత ంది. 

12. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య ఏ రంగంలో అభివృదిధ  తకుివగా ఉంది?  జ. వయవస్ాయ రంగంలో  
13. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య ఏ రంగంలో అభివృదిధ  ఎకుివగా ఉంద?ి  జ. స్వల రంగంలో  
14. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య సవ్ల రంగం అభివృదిధ  చెంద్డాన్నక ికారణం ఏమిట?ి  

జ. వయవస్ాయ రంగం న్ుంచి పార్కశరా మిక రంగాన్నకి, పార్కశరా మిక రంగం న్ుంచి సవ్ల రంగాన్నకి పాాధాన్యత మారడం. 
    శాసత ర, స్ాంకేతిక రంగాలలో వచిిన్ మారపపల వలల  సవ్ల రంగంలో అన్ేక రకాల క తత  కారయకలాపాలు చేరడం.  

15. అభివృదిధ  చెందిన్ దేశాలలో ఏ రంగం ఎకుివగా  అభివృదిద  చెందింద?ి  జ. సవ్ల రంగం  
సూథ లదేశ్రయోతపతిత పరెపగుద్ల ర్టేు 

ఆర్కధక సంవతారం సూథ లదేశ్రయోతపతిత రూపాయలు (క టలలో) సూథ లదేశ్రయోతపతిత పరెపగుద్ల ర్టేు 
2009 - 10 45,16,000 --- 

2010 - 11 49,37,000 9.32% 
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2011 - 12 52,44,000 6.22% 

2012 - 13 55,05,000 4.98% 

1. సూథ లదేశ్రయోతపతిత 2012 – 13 లో ఎంత పరె్కగకంది?  జ. 2,61,000 కోటల  రూపాయలు (55,05,000 – 52,44,000) 

2. సూథ లదేశ్రయోతపతిత పరెపగుద్ల ర్టేు న్ు ఏ విధ్ంగా లెకిిస్ాత రప? 

జ. {(ప్సాుత త సంవతారం సూథ లదశే్రయోతపతిత  – గత సంవతారం సూథ లదశే్రయోతపతిత) / గత సంవతారం 
సూథ లదేశ్రయోతపతిత}  x 100 

3. 2011 – 12 లో సూథ లదశే్రయోతపతిత  పెరపగుద్ల ర్టేు ఎంత?    జ. 6.22% 

4. ఏ ఆర్కధక సంవతారంలో సూథ లదశే్రయోతపతిత  పెరపగుద్ల ర్ేటు ఎకుివగా ఉంది?   జ. 2010 – 11 లో 
5. ఏ ఆర్కధక సంవతారంలో సూథ లదశే్రయోతపతిత  తకుివగా పరె్కగకంద?ి   జ. 2012– 13 లో 
6. సూథ లదేశ్రయోతపతిత పరెపగుద్లకు సూచన్లు చయేండి? 

జ. ప్ర్కశరమలన్ు స్ాథ పించాలి. వయవస్ాయంలో ప్ంటల దిగుబడని్న పెంచాలి. ప్జాలకు సవ్ారంగంలోన్న ప్న్ులు చయేటకు, 
యంతాాలతో సమరధంగా ప్న్నచయేుటకు  శ్చక్షణ ఇపిపంచాలి. ప్ాజలకు క తత  ఉపాధ ిఅవకాశాలన్ు కలిపంచాలి.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

గరా ఫ్ – సూథ ల దశే్రయోతపతిత  లో వివిధ్ రంగాల వాటా 

 
1. స్వలన్ు తిర్కగక ఎన్ని రకాలుగా విభజించారప?  జ. మూడు రకాలుగా 
2. 1972 – 73 లో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో సవ్ల రంగం వాటా ఎంత?  జ. 35% (12 + 8 + 15) 

3. 2009 – 10 లో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో సవ్ల రంగం వాటా ఎంత? జ. 57%  ( 13 + 17 + 27) 
4. ఆర్కధక  కారయకలాపాలన్ు ఎన్ని రంగాలుగా విభజించారప? అవి ఏవి?జ. మూడు. అవి 1.వయవస్ాయం 2.ప్ర్కశరమలు 3. స్వలు 
5. స్వలలో ఏ ఉప్రంగం బాగా అభివృదిధ  చెంద్ుతోంద?ి  జ. ఆర్కధక, భీమా, సిథర్ాసిత   
6. 1972 – 73, 2009 – 10 సంవతార్ాల మధ్య సవ్ా రంగం లోన్న ఏ రకమెనై్ సవ్లు ర్ ండింతలు కంటే ఎకుివ పరె్కగకంది? 

జ. ఆర్కధక, భీమా, సిథర్ాసిత  ( 8% న్ుండి 17% క ిపరె్కగకంది. 8 x 2 = 16;   16% కంటే ఎకుివగా పెర్కగకంది) 
7. ఏరకమెనై్ సవ్లులో పెరపగుద్ల చాలా తకుివగా ఉంద?ి 

8. జ. ప్ాజా, స్ామాజిక, వయకితగత స్వలు(12%న్ుండ ి13%కి పెర్కగంది) 
భారతదేశాంలో పరిశరమల వారీగా కారిమకుల వివరాలు, 2009 – 10 (%) 

రంగం 

న్నవాస స్ాధ న్ం సీత ర, ప్ురపష్టులు మొతతం 
కార్కాకులు గరా మీణ ప్టరణ ప్ురపష్టులు సీత రలు 
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వయవస్ాయ రంగం 68 8 47 69 53 

పార్కశరా మిక రంగం 17 34 34 16 22 

స్వల రంగం 15 58 19 15 25 

మొతతం 100 100 100 100 100 

 
1. వయవస్ాయ రంగం లోన్న అతయధకి మంది కార్కా కులు ఎకి డ న్నవససిుత న్ాిరప? జ.  గరా మీణ పాాంతంలో   (68%) 

2. చాలా మంద ిఏ ప్న్నవారప వయవస్ాయ రంగం లో ఉపాధి ప ంద్ుతున్ాిరప? జ.  సీత రలు  (69%) 

3. 90% కంటే అధకింగా ప్టరణ పాాంత ప్న్నవారప ఏఏ రంగాలలో ఉపాధి ప ంద్ుతున్ాిరప?  
జ. పార్కశరా మిక, సవ్ా రంగాలోల   (పార్కశరా మిక రంగంలో 34% + స్వారంగం లో 58% = మొతతం 92%) 

4. సీత ర, ప్ురపష్టుల న్నష్టపతిత   పో లిస్త  సీత రలు ఏఏ రంగాలలో క దిద  శాతం మాతామ ేఉపాధ ిప ంద్ుతున్ాిరప?  
          జ.  పార్కశరా మిక, సవ్ా రంగాలలో.  (పార్కశరా మిక రంగంలో 16%, సవ్ారంగంలో 15%) 

5. ప్టరణాలలో ఏ రంగం అభివృదిధ  ఎకుివగా ఉంద?ి   జ. సవ్ా రంగం (58%) 
6. ఏ రంగంలో ప్ురపష్టులు తకుివ మంది ప్న్నచసేుత న్ాిరప?  జ. సవ్ారంగం (19%) 
7. ఉపాధి కలపన్ లో సవ్ారంగం యొకి స్ాథ న్ం ఎంత? జ. ర్ ండవ స్ాథ న్ం 

8. ఇప్టకిీ ఏ రంగం ఉపాధి కలపన్లో ప్మాుఖ పాత ాపో షిస్ోత ంద?ి  జ. వయవస్ాయ రంగం ( 53%) 

9. గరా మీణ పాాంతాలలో ఏ రంగం ఎకుివగా ఉంద?ి  జ. వయవస్ాయం (68%) 
10. సుమారప 2/3 వ వంతు మంది కార్కా కులు గరా మాలలో ఏ రంగంలో ప్న్నచేసుత న్ాిరప? జ. వయవస్ాయం  
11. సుమారప 1/3 వ వంతు మంది కార్కా కులు గరా మాలలో ఏ ఏ రంగాలలో ప్న్నచేసుత న్ాిరప? జ. పార్కశరా మిక, సవ్ా రంగాలలో  
12. 50% కంటే అధకింగా ప్ురపష్టులు ఏ ఏ రంగాలలో ఉపాధి ప ంద్ుతున్ాిరప? జ. పార్కశరా మిక, సవ్ా రంగాలలో  
13. ఈ ప్టిరక న్ు విశలలషించుము. 

1. గరా మీణ పాాంతాలలో వయవస్ాయ రంగమ ేప్ధాాన్ంగా ఉంది. 68% మంది వయవస్ాయ రంగంలోన్ే ప్న్నచసేుత న్ాిరప. 
2. ప్టరణ పాాంతాలలో సవ్ా రంగం ఎకుివ గా ఉంది. 58% మంది  సవ్ారంగంలో ప్న్నచసేుత న్ాిరప. 
3. ఉపాధ ికలపన్ లో వయవస్ాయ రంగం మొద్టి స్ాథ న్ంలో ఉంది. 53% మంది కార్కాకులు వయవస్ాయ రంగంలో ఉన్ాిరప. 
4. సీత రలు ఎకుివగా వయవస్ాయ రంగంలో ప్న్నచేసుత న్ాిరప. 69% మంది సీత రలు వయవస్ాయ రంగంలో ఉన్ాిరప. 
5. ఉపాధ ిబదలిీ వయవస్ాయ రంగం న్ుంచి పార్కశరా మిక, సవ్ారంగాలకు బదిలీ కావలసి ఉంది.   

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
1. పెైన్ ఇవాబడని్ ర్ ండు గరా ఫులన్ు విశలలశ్చంచుము. 

జ. 1. 1972 – 73 లో వయవస్ాయ రంగంలో ఉపాధి ప ండుతున్ివార్క శాతం 74% గా ఉండదేి. అద ి2009 – 10 న్ాటకిి  
53% న్నక ితగకాంది.  
2. 37 సంవతాాల కాలంలో వయవస్ాయ రంగం వాటా  తగకాన్ప్పటికీ, ఇంకన్ూ ఉపాధి అవకాశాలు కలిపంచటంలో వయవస్ాయ 
రంగం వాటాయి ేఎకుివగా ఉంది. 
3. పార్కశరా మిక రంగం వాటా ర్ ండింతలు అయింది. దనీ్న వాటా 11% న్ుండి 22% న్నక ిపరె్కగకంది. 
4. సవ్ారంగం వాటా 10% పరె్కగకంది. దీన్న వాటా 15% న్ుండి 25% కి పరె్కగకంది. 
5. వయవస్ాయ రంగం న్ుండి పార్కశరా మిక, సవ్ా రంగాలకు ఉపాధి బదిలీ జరపగుతోంది. 
6. వయవస్ాయ రంగం లో ఇంకన్ూ ప్చాిన్ి న్నరపదో యగం ఎకుివగా ఉన్ింద్ున్, పార్కశరా మిక, సవ్ారంగాలలో ఉపాధ ి
అవకాశాలు పెంచవలసి ఉన్ిది. 

2. ఏ రంగం యొకి ఉపాధి వాటా ర్ ండింతలు పరె్కగకంది?   జ. పార్కశరా మిక రంగం. 
3. ఇప్పటికీ ఏ రంగం ఉపాధి కలపన్లో ప్ధాాన్ పాతా పో షిస్ోత ంది?  జ. వయవస్ాయ రంగం 

4. ఉపాధి బదలిీ అంట ేఏమిటి?   జ. ఒక రంగం లో ప్న్నచసేుత న్ి కార్కాకులు ఇతర రంగాలలోకి వ ళిళపో వడం 

5. ఏ రంగం యొకి ఉపాధి వాటా ర్ ండింతలు కంటే తకుివగా పెర్కగకంద?ి  జ. సవ్ారంగం  
6. వయవస్ాయ రంగం యొకి ఉపాధి వాటా తగుా తూ ఉండడాన్నక ికారణం ఏమిటి? 

జ. అన్ేక ప్ర్కశరమలు న్ లక లపడం, సవ్ారంగంలోన్న కారయకలాపాలు విసత ృతం అవుతుండడం వలన్ వయవస్ాయ రంగంలో 
అద్న్ంగా ఉన్ివారప,  పార్కశరా మిక, సవ్ారంగాలలోకి వ ళిళపో తున్ాిరప. అంద్ువలల  వయవస్ాయ రంగం వాటా తగుా తూ ఉంది. 

7. పెై సమాచార్ాన్ని ప్టిరక రూప్ం లో ర్ాయండి. 
జ.                                          

మూడు రాంగాలలో ఉపాధ్  వాటా 
రంగం 1972 – 73 2009 – 10 

వయవస్ాయం  74% 53% 

ప్ర్కశరమలు 11% 22% 

స్వలు 15% 25% 

మొతతం 100% 100% 
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1. పెైన్ ఇవాబడని్ ర్ ండు గరా ఫులన్ు విశలలశ్చంచుము. 

జ. 1. 1972 – 73 లో వయవస్ాయ రంగంలో సూథ ల దశే్రయోతపతిత వాటా 43% గా ఉండేది. అది 2009 – 10 న్ాటికి  
17% న్నకి తగకాంది.  
2. 37 సంవతాాల కాలంలో వయవస్ాయ రంగం వాటా  గణనీయంగా క్ణీించింది. 
3. పార్కశరా మిక రంగం వాటా సాలపంగా పెర్కగకంది. దీన్న వాటా 22% న్ుండి 26% న్నకి పెర్కగకంది. 
4. సవ్ారంగం వాటా గణనీయంగా పెర్కగకంది. దనీ్న వాటా 35% న్ుండి 57% కి పరె్కగకంది. 
5. ప్సాుత తం సూథ ల దశే్రయోతపతిత  లో స్వారంగందే ఎకుివ వాటా. 
6. వయవస్ాయ రంగం యొకి వాటా సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో గణనీయంగా తగకాన్ప్పటకిీ, ఉపాధలిో వాటా ఆ మేరకు 
తగాలేద్ు. ఇంకన్ూ ఉపాధి లో వయవస్ాయ రంగమే ఎకుివ వాటా కలిగక ఉంది. 
6. సవ్ా రంగం  సూథ ల దశే్రయోతపతిత లో పెద్ద  వాటా కలిగక ఉన్ిప్పటికీ, ఉపాధి లోవాటా ఆ మరేకు పరెగలేద్ు. కావున్ 
స్వారంగంలో ఉపాధి అవకాశాలు మరెపగుప్రచవలసి ఉంది. 

2. ఏ రంగం యొకి వాటా సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో తగుా తూ వసో్త ంది?  జ. వయవస్ాయం 

3. 2009 – 10 లో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో ఏ రంగం యొకి వాటా ఎకుివగా ఉంది?  జ. స్వారంగం  
4. ఏ రంగం యొకి వాటా సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో బాగా తకుివగా ఉన్ిప్పటిక ీఉపాధ ిలో ఎకుివగా ఉంది? జ. వయవస్ాయం  
5. ఏ రంగం యొకి వాటా సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో సాలపంగా పరె్కగకంది?  జ. పార్కశరా మిక రంగం లో  
6. 2009 – 10 లో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత లో ఏ రంగం ర్ ండవ స్ాథ న్ం లో ఉంద?ి   జ. పార్కశరా మిక రంగం  
7. పెై సమాచార్ాన్ని ప్టిరక రూప్ం లో ర్ాయండి. 

జ.                                         
మూడు రాంగాలలో సూథ ల దేశ్రయోతపతిత  వాటా 

రంగం 1972 – 73 2009 – 10 

వయవస్ాయం  43% 17% 

ప్ర్కశరమలు 22% 26% 

స్వలు 35% 57% 

మొతతం 100% 100% 
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1. పెై గరా ఫుల లోన్న సమాచార్ాన్ని ప్టిరక రూప్ం లో ర్ాయండ.ి 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2004 – 05 సంవతారంలో వయవసీదకృత రంగం, అవయవసీదకృత రంగం ల పాతా 

రంగం 
వాటా (మొతతంలో శాతం) 

ఉపాధ ి సూధ ల దేశ్రయోతపతిత  
వయవసీదకృత రంగం 8 50 

అవయవసీదకృత రంగం 92 50 

మొతతం 100 100 

1. వయవసీథకృత రంగం అంట ేఏమిటి? 

జ. ఉపాధి ష్టరతులు ఉండి, న్మాకంగా ప్న్న ఉండే ప్ాదశేాలు లేదా వాయపార్ాలన్ు వయవసీదకృత రంగంగా వయవహర్కస్ాత రప 
2. అవయవసీథకృత రంగం అంటే ఏమిట?ి       జ. ప్ాభుతాం రూప ందించిన్ న్నయమ న్నబంధ్న్లన్ు పాటించన్న చిన్ి చిన్ి 

వాయపార్ాలన్ు అవయవసీదకృత రంగంగా వయవహర్కస్ాత రప. 
3. ఏ రంగం లో కార్కా కుల వేతన్ాలు తకుివగా ఉంటాయి?  జ. అవయవసీథకృత రంగంలో 
4. ఏ రంగం లో వార్కక ీఉదో యగ భద్తా ఉంటుంది?   జ. వయవసీథకృత రంగంలో 
5. వయవసీథకృత, అవయవసీథకృత రంగాలలో సూధ లదేశ్రయోతపతిత  సమాన్ంగా ఉన్ిప్పటికీ ఉపాధి లోతడేాలు ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిటి? 

జ. వయవసీథకృత రంగంలో బాగా చద్ువుకున్ి, న్ పై్ుణాయలున్ి వయకుత లు తకుివ మంద ిప్న్నచసేుత న్ాిరప. వారప వార్క 
స్ామర్ాధ ాన్నక ితగాటుర గా ప్న్నచేస్ాత రప. కాబటిర  ఒక ికిరప చసే్ ఉతపతిత  ఎకుివగా ఉంటుంది. . అవయవసీథ కృత రంగంలో తకుివ 
న్ ైప్ుణయం ఉన్ి, లేదా న్ పై్ుణయం లేన్న కార్కా కులు ఎకుివ మంది ఉన్ాిరప. వార్కకి వార్క స్ామర్ాధ ాన్నకి తగకన్ ప్న్న ఉండద్ు. 
కాబటిర ఒక ికిర్క ఉతపతిత  తకుివగా ఉంటుంది.  

6. పెై గణాంకాల ఆధారంగా ఏమి అరథం అవుతున్ిది?   
జ. 1. కేవలం 8 శాతం కార్కాకులు సూధ ల దేశ్రయోతపతితలో  50% ఉతపతితకి దోహద్ం చేసుత న్ాిరప. తకుివ మంది ఎకుివ 
ఉతపతిత  చేసుత న్ాిరంటే వార్క వతేన్ాలు, జ్మతాలు, ఆదాయాలు  ఎకుిగాన్ ేఉంటాయి. 
2. అవయవసీథకృత రంగం లో 92 శాతం కార్కా కులు సూధ ల దశే్రయోతపతితలో  50% ఉతపతితకి దోహద్ం చేసుత న్ాిరప. ఎకుివ 
మంది తకుివ ఉతపతిత  చేసుత న్ాిరంట ేవార్క వతేన్ాలు, జ్మతాలు, ఆదాయాలు తకుివగా ఉంటాయి.  
3. అవయవసీథకృత రంగం లోన్న కార్కాకుల సంక్మేాన్నక ిప్భాుతం కృషచియేాలి. 

4. భారత దేశ శీతోష్టణసిితి 

 

రంగం ఉపాధి (%) సూథ ల దేశ్రయోతపతిత  (%) 
రంగం 1972 – 73 2009 – 10 1972 – 73 2009 – 10 

వయవస్ాయం  74% 53% 43% 17% 

ప్ర్కశరమలు 11% 22% 22% 26% 

స్వలు 15% 25% 35% 57% 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
1. క తత  డిలీల ఏ అక్షంశం పెై ఉంద?ి  జ. 28.60 ఉతతర అక్షంశం  
2. క తత  డిలీల యొకి ర్ేఖాంశం ఏద?ి జ. 77.20 తూరపప ర్ఖేాంశం  
3. క తత  డిలీల లో అతయధిక సగటు వరషపాతం ఏ న్ లలో సంభవించింది?  జ. ఆగసుర  న్ లలో 
4. క తత  డిలీల లో వరషపాతం ఏ ఋతుప్వన్ాల వలన్ కలుగుతుంది?  జ. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు 
5. క తత  డిలీల లో అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత ఏ న్ లలో న్మోద్ు అయింద?ి జ. మ ేన్ ల లో  
6. క తత  డిలీల లో బాగా చలిగా ఉండ ేన్ ల (అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత గల న్ ల)  ఏది?  జ. జన్వర్క 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. ఈ గరా ఫ్ న్ు విశలలషించుము. 
1. ఈ గరా ఫ్ క లలమోగరా ఫ్ . ఇద ిక తత  డిలీల యొకి సగటు ఉషోో్ గరత, సగటు వరషపాతంలన్ు తెలియజసేుత ంది.  
2. క తత  డిలీల 28.60 ఉతతర అక్షంశం, 77.20 తూరపప ర్ేఖాంశంల పెై ఉంది. 
3. ఇకిడ న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్ వరషం కురపసుత ంది. 
4. జూలెై  న్ుండి సపెెరంబరప వరకూ వర్ాష లు బాగా కురపస్ాత యి. 
5. అతయధిక సగటు వరషపాతం ఆగసుర  న్ లలో సంభవించింది. సుమారప 248 మి.మీ. వరషపాతం కుర్కసింది. 
6. ఏపిలా్, మే, జూన్ న్ లలు బాగా వడేిగా ఉండే న్ లలు. 
7. అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత మే న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప 410 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
8. డశింబరప, జన్వర్క, ఫిబవార్క న్ లలు బాగా చలిగా ఉండే న్ లలు.  
9. అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత జన్వర్క న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప 60 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
10. క తత  డలిీల సముద్ ాత్తర్ాన్నకి బాగా ద్ూరంలో ఉంటుంది. కాబటిర ఇకిడ ఖండాతరాత శ్రతోషో్టసిథతి ఉంటుంది. అన్గా 
ప్గలు, ర్ాతి ాఉషోో్ గరతలలో, వసేవి, శ్రతాకాలం ఉషోో్ గరతలలో వయతాయస్ాలు ఎకుివగా ఉంటాయి. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. లెహ్ ఏ అక్షంశం పెై ఉంద?ి  జ. 34.60 ఉతతర అక్షంశం  
2. లెహ్ యొకి ర్ేఖాంశం ఏద?ి జ. 77.340 తూరపప ర్ేఖాంశం  
3. లెహ్ లో అతయధిక సగటు వరషపాతం ఏ న్ లలోల  సంభవించింద?ి  జ. జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల  

4. లెహ్ లో వరషపాతం ఏ ఋతుప్వన్ాల వలన్ కలుగుతుంది?  జ. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు 
5. లెహ్ లో అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత ఏ న్ లలోల  న్మోద్ు అయింది? జ. జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల  
6. లెహ్ లో బాగా చలిగా ఉండ ేన్ ల (అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత గల న్ ల)  ఏది?    జ. జన్వర్క 
7. లెహ్ ఏ కేంద్ాపాలిత పాాంతం లో ఉంద?ి జ. లడఖ్ కేంద్ ాపాలిత పాాంతం లో  
8. లెహ్ లో వరషపాతం తకుివగా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. లెహ్ పాాంతం చుటటర  హ మాలయ ప్రాతాలు ఉన్ాియి. అంటే ఈ పాాంతం న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలకు వర్ాష చాియా 
పాాంతం లో ఉంది.  

9. లెహ్ లో ఉషోో్ గరత తకుివగా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిటి? 

జ. లెహ్ సముద్ా మటార న్నికి సుమారప 3,500 మీటరల ఎతుత లో ఉంది. అంద్ుకే ఇకిడ ఉషోో్ గరత తకుివ. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ఈ గరా ఫ్ న్ు విశలలషించుము. 
జ. 1. ఈ గరా ఫ్ క లలమోగరా ఫ్ . ఇద ిలెహ్ యొకి సగటు ఉషోో్ గరత, సగటు వరషపాతంలన్ు తెలియజేసుత ంది.  
2. లెహ్ 34.60 ఉతతర అక్షంశం, 77.340 తూరపప ర్ేఖాంశంల పెై ఉంది. 
3. ఇకిడ న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్ వరషం కురపసుత ంది. 
4. లెహ్ పాాంతం చుటటర  హ మాలయ ప్రాతాలు ఉన్ాియి. అంటే ఈ పాాంతం న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలకు వర్ాష చాియా 
పాాంతం లో ఉంది. అంద్ుకే ఇకిడ వరషపాతం తకుివ.  
5. అతయధిక సగటు వరషపాతం జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల  సంభవించింది. సుమారప 15 మి.మీ. వరషపాతం కుర్కసింది. 
6. లెహ్ సముద్ా మటార న్నిక ిసుమారప 3,500 మీటరల ఎతుత లో ఉంది. అంద్ుక ేఇకిడ ఉషోో్ గరత తకుివ. 
7. అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల  న్మోద్ు అయింది. సుమారప 100 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
8. అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత జన్వర్క న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప -140 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
9. లెహ్ ప్సాుత తం లడఖ్ అన్ ేకంేద్ాపాలిత పాాంతం లో ఉంది. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. చెన్ ైి  వర్ాష కాలాన్నకి, జ పై్ూర్ వర్ాష కాలాన్నకి మధ్య తడేా ఎంద్ుకు ఉంది? 

జ. న్ ైరపతి రపతుప్వన్ాలవలన్ జ పై్ూర్ లోన్ూ, ఈశాన్య రపతుప్వన్ాలవలన్ (తిర్ోగమన్ ఋతుప్వన్ాల కాలంలో) 
చెన్ ైి  లో వరషపాతం ప్డుతుంది. కాబటిర చనె్ ైి వర్ాష కాలాన్నకి, జ పై్ూర్ వర్ాష కాలాన్నకి మధ్య తేడా ఉంది. 

2. జ ైప్ూర్ లో అతయధకి ఉషోో్ గరత ఏ న్ లలో న్మోద్ు అయింది?  జ. మే న్ లలో 
3. ఈ ర్ ండింట ిలో ఏ పాాంతం అతయధిక వరశపాతమున్ు ప ంద్ున్ు?  జ. చనె్ ైి  
4. పెై ర్ ండు పాాంతాలు వరషచాియా పాాంతాలేన్ా? ఏ విధ్ంగా దీన్నన్న సమర్కదస్ాత వు? 

జ. ఈ ర్ ండూ వరషచాియా పాాంతాలే. జ పై్ూర్ ఆర్ావళి ప్రాతాలకు ప్డమర వ పై్ున్ ఉంది. న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాల శాఖ 
అయిన్ బంగాళాఖాతం శాఖకు జ పై్ూర్ వరషచాియా పాాంతంలో ఉంది. కాబటిర  ఇకిడ వరషపాతం తకుివ. 
చెన్ ైి  తూరపప కన్ుమలకు తూరపపన్ ఉంది. న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాల శాఖ అయిన్ అర్ేబియా శాఖకు చెన్ ైి   
వరషచాియా పాాంతంలో ఉంది. కాబటిర న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్ ఇకిడ వరహం తకుివగా కురపసుత ంది. 

5. ఏ పాాంతంలో ఖండాతరాత శ్రతోషో్టసిథతి ఉంది? ఎంద్ుకు? 

జ. జ ైప్ూర్ సముద్ ాత్తర పాాంతాన్నకి ద్ూరం లో ఉంది. కాబటిర  ఇకిడ ఖండాతరాత శ్రతోషో్టసిథతి ఉంది. 
6. చెన్ ైి  లో సమ శ్రతోషో్టసిథతి ఉండడాన్నక ికారణం ఏమిటి? 

జ. చెన్ ైి  సముద్ా త్తర పాాంతంలో ఉంది. కాబటిర ఇకిడ సమ శ్రతోషో్టసిథతి ఉంటుంది. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. జ ైప్ూర్ ఏ అక్షంశం పెై ఉంది?  జ. 26.90 ఉతతర అక్షంశం  
2. జ ైప్ూర్ యొకి ర్ఖేాంశం ఏద?ి జ. 75.80 తూరపప ర్ఖేాంశం  
3. జ ైప్ూర్  లో అతయధకి సగటు వరషపాతం ఏ న్ లలోల  సంభవించింది?  జ. జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల  

4. జ ైప్ూర్ లో వరషపాతం ఏ ఋతుప్వన్ాల వలన్ కలుగుతుంద?ి  జ. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు 
5. జ ైప్ూర్ లో అతయధకి సగటు ఉషోో్ గరత ఏ న్ లలో న్మోద్ు అయింద?ి జ. మ ేన్ ల లో  
6. జ ైప్ూర్ లో బాగా చలిగా ఉండే న్ ల ఏద?ి  జ. జన్వర్క 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ఈ గరా ఫ్ న్ు విశలలషించుము. 
జ. 1. ఈ గరా ఫ్ క లలమోగరా ఫ్ . ఇద ిజ పై్ూర్  యొకి సగటు ఉషోో్ గరత, సగటు వరషపాతంలన్ు తలెియజసేుత ంది.  
2. జ పై్ూర్  26.90  ఉతతర అక్షంశం, 75.80 తూరపప ర్ేఖాంశంల పెై ఉంది. 
3. ఇకిడ న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్ వరషం కురపసుత ంది. 
4. జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల  వర్ాష లు బాగా కురపస్ాత యి. 
5. అతయధిక సగటు వరషపాతం జూలెై, ఆగసుర  న్ లలోల   సంభవించింది. సుమారప 210 మి.మీ. వరషపాతం కుర్కసింది. 
6. ఏపిలా్, మే, జూన్ న్ లలు బాగా వడేిగా ఉండే న్ లలు. 
7. అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత మే న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప 410 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
8. డశింబరప, జన్వర్క, ఫిబవార్క న్ లలు బాగా చలిగా ఉండే న్ లలు.  
9. అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత జన్వర్క న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప 80 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
10. జ పై్ూర్ సముద్ా త్తర్ాన్నక ిబాగా ద్ూరంలో ఉంటుంది. కాబటిర ఇకిడ ఖండాతరాత శ్రతోషో్టసిథతి ఉంటుంది. అన్గా 
ప్గలు, ర్ాతి ాఉషోో్ గరతలలో, వసేవి, శ్రతాకాలం ఉషోో్ గరతలలో వయతాయస్ాలు ఎకుివగా ఉంటాయి. 
11. జ ైప్ూర్ ఆర్ావళి ప్రాతాలకు ప్డమర వ పై్ున్ ఉంది. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల శాఖ అయిన్ బంగాళాఖాతం శాఖకు 
జ ైప్ూర్ వరషచాియా పాాంతంలో ఉంది. కాబటిర  ఇకిడ వరషపాతం తకుివ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. చెన్ ైి  ఏ అక్షంశం పెై ఉంది?  జ. 13.10 ఉతతర అక్షంశం  
2. చెన్ ైి  యొకి ర్ేఖాంశం ఏద?ి జ. 80.30 తూరపప ర్ేఖాంశం  
3. చెన్ ైి   లో అతయధకి సగటు వరషపాతం ఏ న్ లలో సంభవించింద?ి  జ. న్వంబరప న్ లలో 
4. చెన్ ైి  లో వరషపాతం ఏ ఋతుప్వన్ాల వలన్ కలుగుతుంద?ి  జ. ఈశాన్య ఋతుప్వన్ాలు 
5. చెన్ ైి  లో అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత ఏ న్ లలోల   న్మోద్ు అయింది? జ. మే, జూన్ న్ లలోల   
6. చెన్ ైి  లో బాగా చలిగా ఉండ ేన్ ల ఏది?  జ. జన్వర్క 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. ఈ గరా ఫ్ న్ు విశలలషించుము. 
జ. 1. ఈ గరా ఫ్ క లలమోగరా ఫ్ . ఇద ిచనె్ ైి  యొకి సగటు ఉషోో్ గరత, సగటు వరషపాతంలన్ు తలెియజసేుత ంది.  
2. చనె్ ైి  13.10  ఉతతర అక్షంశం, 80.30  తూరపప ర్ేఖాంశంల పెై ఉంది. 
3. ఇకిడ ఈశాన్య ఋతుప్వన్ాల వలన్ వరషం కురపసుత ంది. అకోర బర్, న్వంబర్ న్ లలోల  వర్ాష లు బాగా కురపస్ాత యి. 
4. అతయధిక సగటు వరషపాతం న్వంబర్ లో సంభవించింది. సుమారప 350 మి.మీ. వరషపాతం కుర్కసింది. 
5. ఏపిాల్, మే, జూన్ న్ లలు బాగా వడేిగా ఉండే న్ లలు. 
6. అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత మే, జూన్  న్ లలోల   న్మోద్ు అయింది. సుమారప 370 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
7. డిశంబరప, జన్వర్క, ఫిబవార్క న్ లలోల  ఉషోో్ గరతలు తకుివగా ఉంటాయి.  
8. అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత జన్వర్క న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప 200 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
9. చెన్ ైి  సముద్ా త్తరంలో ఉంది. కాబటిర ఇకిడ సమ శ్రతోషో్టసిథతి ఉంటుంది. అన్గా ప్గలు, ర్ాతి ాఉషోో్ గరతలలో, వేసవి, 
శ్రతాకాలం ఉషోో్ గరతలలో తేడా ఎకుివగా ఉండద్ు. వాతావరణం సమంగా ఉండ ిఆహాల ద్ంగా ఉంటుంది. 
10. చనె్ ైి తూరపప కన్ుమలకు తూరపపన్ ఉంది. న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాల శాఖ అయిన్ అర్ేబియా శాఖకు చెన్ ైి   
వరషచాియా పాాంతంలో ఉంది. మర్కయు బంగాళాఖాతం శాఖకు సమాంతరంగా ఉంది. కాబటిర  న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల 
వలన్ ఇకిడ వరహం తకుివగా కురపసుత ంది. 
11. ఈశాన్య ఋతుప్వన్ాల వలన్  (తిర్ోగమన్ ఋతుప్వన్ాల వలన్) మర్కయు బంగాళాఖాతం లో ఏరపడని్ 
ఉష్టిపాాంత తుఫ్ాన్ుల వలన్ చెన్ ైి  లో వర్ాష లు కురపస్ాత యి. 
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1. శ్రతోషో్టసిరతిన్న అక్షంశాలు ఏవిధ్ంగా ప్ాభావితం చేస్ాత యి? 

జ. భూమధ్య ర్ేఖ వద్ద   సూరయ కిరణాలు న్నటర న్నలువుగా ప్డతాయి. ద్ుావాలవ పై్ు వ ళుతున్ి క దీద  ఏటవాలుగా 
ప్డతాయి. న్నటర న్నలువుగా ప్డేటప్ుపడు స్ౌర శకిత తకుివ విసీత రోంలో ప్డడం వలల  ఉషోో్ గరత ఎకుివగా ఉంటుంది. 
ఏటవాలుగా ప్డటేప్ుపడు స్ౌర శకిత ఎకుివ విసీత రోంలో ప్డడం వలల  ఉషోో్ గరత తకుివగా ఉంటుంది. 

2. 66.50 ఉతతర అక్షంశాన్ని ఏమంటారప? జ. ఆర్కిటకి్ వృతతం లేదా ఆర్కిటిక్ వలయం 

3. 66.50 ద్క్ిణ  అక్షంశాన్ని ఏమంటారప? జ. అంటార్కిటకి్  వృతతం  లేదా అంటార్కిటిక్ వలయం  
4. 23.50 ద్క్ిణ  అక్షంశాన్ని ఏమంటారప? జ. మకర ర్ఖే 

5. 23.50 ఉతతర  అక్షంశాన్ని ఏమంటారప? జ. కరిట ర్ఖే 

6. ఉషోో్ గరత ద్ృష్ార ా భూమిన్న ఎన్ని  పాాంతాలుగా విభజించారప? అవి ఏవి? 

జ.  ఉషోో్ గరత ద్ృష్ార ా భూమిన్న మూడు పాాంతాలుగా విభజించారప. అవి. 1. ఉషో్ట మండలం 2. సమశ్రతోషో్ట మండలం  
3. ధ్ృవ మండలం  

7. సూరయ కిరణాలు ఉతతర్ారధ గోళంలో ఏ ఏ న్ లలోల  న్నటర న్నలువుగా ప్డతాయి?  
జ. మార్కి న్ుండి సెపెరంబర్ వరకూ (మార్కి 22 న్ుండ ిసపెెరంబర్ 22 వరకూ)  

8. సూరయ కిరణాలు ద్క్ణిారధ గోళంలో ఏ ఏ న్ లలోల  న్నటర న్నలువుగా ప్డతాయి?  
జ. సెపెరంబర్ న్ుండ ిమార్కి  వరకూ   (సెపెరంబర్ 24 న్ుండ ిమార్కి 20 వరకూ) 

9. భూమధ్య ర్ేఖపెై సూరయ కిరణాలు ఎప్ుపడు న్నటర న్నలువుగా ప్డతాయి? జ. మార్కి  21 న్ మర్కయు సెపెరంబర్ 23 న్  
10. కరిట ర్ఖే పెై సూరయ కిరణాలు ఎప్ుపడు న్నటర న్నలువుగా ప్డతాయి? జ. జూన్ 21 న్  
11. మకర ర్ఖే పెై సూరయ కిరణాలు ఎప్ుపడు న్నటర న్నలువుగా ప్డతాయి?  జ. డశి ంబర్ 22 న్  
12. ఉషోో్ గరత ద్ృష్ార ా భారత దేశం ఏ మండలం లో ఉంద?ి  

జ. కరిట ర్ఖేకు ఉతతర్ాన్ ఉన్ి భారతదశేం సమ శ్రతోషో్ట  మండలం లో ఉంది. మకర ర్ేఖకు ద్క్ిణాన్ ఉన్ి 
భారతదేశం ఉషో్ట మండలం లో ఉంది. 

13. ద్క్ణి భారత దశేం కంట ేఉతతర భారత దశేంలో ఎంద్ుకు సగటు ఉషోో్ గరతలు తకుివగా ఉంటాయి? 

జ. ఉతతర భారత దశేం  సమ శ్రతోషో్ట  మండలం లో ఉండడం వలన్ సగటు ఉషోో్ గరతలు తకుివగా ఉంటాయి. 
14. ద్క్ణి భారత దశేం కంట ేఉతతర భారత దశేంలో ఎంద్ుకు సగటు ఉషోో్ గరతలు ఎకుివగా ఉంటాయి? 

జ. ద్క్ణి భారత దశేం  ఉషో్ట  మండలం లో ఉండడం వలన్ సగటు ఉషోో్ గరతలు ఎకుివగా ఉంటాయి. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. గాలి ఏవ పై్ు న్ుంచి ఏ వ పై్ుక ివీసుత ంది?  జ. అధకి పడీన్ పాాంతం న్ుంచి అలప పడీన్ పాాంతం వ ైప్ుకి 
2. ఎటువంటి పాాంతాలు సూరయరశ్చాన్న బాగా గరహ స్ాత యి?                                      

జ. బాగా ప్చిద్న్ం, చటెుల  ఉండే పాాంతాలు 
3. ఎటువంటి పాాంతాలు సూరయరశ్చాన్న ఎకుివగా తిర్కగక వాతావరణంలోక ిప్ాసర్కస్ాత యి?         

జ. మంచుతో కప్పబడి ఉన్ి పాాంతాలు 
4. “న్లే మీద్ న్ుంచి వీచే గాలులు” (Land Breezes),  “సముద్ంా మీద్ న్ుంచి వీచ ేగాలులు” (Sea Breezes) 

ఏరపడటాన్నక ికారణం ఏమిటి?                                                  
జ. భూమి, సముదాాలు వేడకెిడంలో, చలలబడడంలో తడేాలు ఉండడం వలల  

5. సముద్ా త్తర పాాంతాలలో ప్గలు సముద్ాం మీద్ న్ుంచి భూమి మీద్కు గాలులు వీస్ాత యి. కారణం ఏమిట?ి 

జ. భూమితో పో లిస్త  సముద్ాం చాలా న్నదాన్ంగా  వడేెకుితుంది. న్నదాన్ంగా చలలబడుతుంది. కాబటిర  ప్గలు సముద్ా త్తర 
పాాంత భూమి పె ైఅలపపడీన్ం, సముద్ాం పెై అధిక పడీన్ం ఏరపడుతుంది. కాబటిర  ప్గలు సముద్ాం మీద్ న్ుంచి భూమి 
మీద్కు గాలులు వీస్ాత యి. 

6. సముద్ా త్తర పాాంతాలలో ర్ాతిా సమయంలో భూమి మీద్ న్ుంచి సముద్ాం మీద్కు గాలులు వీస్ాత యి. కారణం ఏమిటి? 

జ. భూమితో పో లిస్త  సముద్ాం చాలా న్నదాన్ంగా  వడేెకుితుంది. న్నదాన్ంగా చలలబడుతుంది. కాబటిర  ర్ాతి ాసమయంలో  
సముద్ా త్తర పాాంత భూమి పె ైఅధకి పీడన్ం, సముద్ాం పె ైఅలప పడీన్ం ఏరపడుతుంది. కాబటిర ర్ాతి ా సమయం లో 
భూమి  మీద్ న్ుంచి సముద్ాం  మీద్కు గాలులు వీస్ాత యి. 

7. సమ శ్రతోషో్ట సిథతి అంటే ఏమిట?ి 

జ. సముద్ా త్తర పాాంతాలలో ప్గలు, ర్ాతిా ఉషోో్ గరతలలో, వేసవి, శ్రతాకాలం ఉషోో్ గరతలలో తడేా ఎకుివగా ఉండద్ు. 
ఇటువంట ిశ్రతోషో్టసిథతిన్న సమ శ్రతోషో్టసిథతి అంటారప. 

8. సమ శ్రతోషో్ట సిథతి ఉండే తూరపపత్తర పాాంతం లోన్న ర్ ండు ముఖయ పాాంతాలు ప్ర్కిన్ండి? జ. విశాఖప్టిం; చెన్ ైి  

9. సమ శ్రతోషో్ట సిథతి ఉండే ప్శిమ త్తర పాాంతం లోన్న ర్ ండు ముఖయ పాాంతాలు పర్్కిన్ండి? జ. ముంబ ై, తిరపవన్ంతప్ురం 
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1. జన్వర్క న్ లలో 100 సెం. ఉషోో్ గరత గల ఏవ నై్ా ర్ ండు ర్ాష్ార ే ల ప్రపల  ప్ర్కిన్ండి. జ. హ మాచల్ ప్ాదశే్, సికిిం 

2. జన్వర్క న్ లలో  250 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ఖే ఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి 

జ. మహార్ాష్టర ,ే కర్ాో టక, కేరళ, తమిళన్ాడు  
3. జన్వర్క న్ ల లో మధ్య భారతం లో సగటు ఉషోో్ గరత ఎంత ఉంది? జ 200 సె.  
4. జన్వర్క న్ లలో  200 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ఖే ఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి 

జ. గుజర్ాత్, మధ్య ప్ాదశే్, చత్తతస్ ఘడ్ , ఒర్కస్ాా  
5. సగటు ఉషోో్ గరతలు  250 సెం.గేర. ఉండే పాాంతాలకు ద్గారగా 200 సెం. ఉషోో్ గరత ఉండే చిన్ి వృతాత కార పాాంతం ఉంది. ఇద ి

ఎలా స్ాధ్యం? 

జ. సముద్ా మటరం న్ుంచి ఎతుత కు పోయిే క దీద  ఉషోో్ గరత తగుా తుంది. 200 సెం. ఉషోో్ గరత ఉండే చిన్ి వృతాత కార పాాంతంలో 
సుమారప 2,000 మీటరల ఎతుత  వరకూ ఉండే ప్శ్చిమకన్ుమలు, నీలగకర్క క ండలు ఉన్ాియి. కాబటిర ఇకిడ ఉషోో్ గరత 
తకుివగా ఉంది. 

6. జన్వర్క న్ లలో  150 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ేఖ ఏ ఏ ఈశాన్య ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంది? 

జ. మణపి్ూర్, అస్ో ం, న్ాగాలాండ్, అరపణాచల్ ప్దాశే్  
7. ఉతతర భారత దశేం లోన్న క న్ని పాాంతాలలో  జన్వర్క న్ లలో 100   సెం.  సగటు ఉషోో్ గరత న్మోద్ు కావడాన్నకి కారణమేమిటి? 

జ. భూమధ్య ర్ేఖ న్ుండి ద్ూరంగా పోయిే క దీద  సగటు ఉషోో్ గరతలు తగుా తాయి. అదేవిధ్ంగా ఎతుత కుపోయిే క దీద  ఉషోో్ గరత 
తగుా తుంది. ఉతతర భారతదేశలోన్న  ఆ పాాంతాలు భూమధ్య ర్ేఖకు ద్ూరంగా ఉన్ాియి. అంతకేాకుండా ఆ పాాంతాలలో 
హ మాలయాలు ఉన్ాియి.  

8. ఈ ప్టం దేన్నన్న తలెుప్ుతుంద?ి జ. జన్వర్క న్ లలో భారత దశే సగటు ఉషోో్ గరతలన్ు తలెుప్ుతుంది. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ఈ ప్టం దేన్నన్న తలెుప్ుతుంద?ి   జ. మే న్ లలో భారత దేశ సగటు ఉషోో్ గరతలన్ు తలెుప్ుతుంది. 
2. భూ మధ్య ర్ేఖ న్ుండి ధ్ుావాల వ పై్ుకు పో తున్ి క దీద  సగటు ఉషోో్ గరతలు తగాా లి. కాన్న భూ మధ్య ర్ేఖకు ద్గారగా ఉన్ి 

తమిళన్ాడు ర్ాష్టరంేలోన్న క న్ని పాాంతాలలో  మే న్ లలో 250 సెం. సగటు ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. భూ మధ్య ర్ేఖకు 
ద్ూరంగా ఉన్ి ఉతతర ప్దాేశ్ ర్ాష్టరంేలో మే న్ లలో 300 సెం. సగటు ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. ఇద ిఎలా స్ాధ్యం? 

జ. సూరపయడు  మార్కి   21 న్ భూమధ్య ర్ేఖ పెకైి వస్ాత డు. మార్కి 22 న్ుండి కరిట ర్ేఖ వ ైప్ు ప్యన్నస్ాత డు. మే న్ ల మధ్య 
న్ాటకిి సూరపయడు కరిట ర్ఖే కు క ంచెం ద్గారలో ఉంటాడు. కాబటిర ఈ కాలంలో (వేసవి కాలంలో) ద్క్ణి పాాంతం న్ుంచి 
ఉతతర పాాంతం వ పై్ుక ివ ళుతుంటే సగటు ఉషోో్ గరతలు పెరపగుతుంటాయి.  

3. మే న్ లలో  300 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ేఖ ఏ ఏ ద్క్ణి భారత దేశ ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి జ. తమిళన్ాడు, ఆంధ్పా్దాేశ్  
4. మే న్ లలో  300 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ేఖ ఏ ఏ ఉతతర భారత దేశ ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి  

జ. ర్ాజస్ాథ న్, మధ్యప్ాదశే్, ఉతతరప్దాేశ్, ఉతతర్ాఖండ్, హ మాచల్ ప్ాదశే్, జమూా & కాశ్రార్ (ఇద ిప్సాుత తం కేంద్ ాపాలిత 
పాాంతం) 

5. ఏ ఏ ద్క్ణి ర్ాష్ార ే లు 250 సెం. సగటు ఉషోో్ గరతలు కలిగక ఉన్ాియి? జ. కేరళ, తమిళన్ాడు, కర్ాో టక, మహార్ాష్టర  ే
6. ఏ ఏ ఉతతర భారత దశే  ర్ాష్ార ే లు 250 సెం. సగటు ఉషోో్ గరతలు కలిగక ఉన్ాియి? 

జ. హ మాచల్ ప్ాదశే్, ఉతతర్ాఖండ్, ప్శ్చిమ బ ంగాల్, అస్ో ం, అరపణాచల్ ప్ాదశే్. 
7. మే న్ లలో  200 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ేఖ ఏ ఏ ఉతతర భారత దేశ ర్ాష్ార ే ల గుండా పో తుంద?ి  

జ. హ మాచల్  ప్దాేశ్, ఉతతర్ాఖండ్,  సికిిం, అరపణాచల్ ప్దాేశ్    
8. మే న్ లలో  200 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ేఖా వృతతం ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంది? ఎంద్ుకు?  

జ. మ ేన్ లలో  200 సెం. సమ ఉషోో్ గరత ర్ేఖా వృతతం కర్ాో టక ర్ాష్టరంే లో ఉంది. ఆ ప్ాదశేంలో సుమారప 2000 మీటరల ఎతుత  
వరకూ ఉండే నీలగకర్క క ండలు ఉన్ాియి. . సముద్ా మటరం న్ుంచి ఎతుత కు పోయి ేక దీద  ఉషోో్ గరత తగుా తుంది. కాబటిర  ఇకి డ 
ఉషోో్ గరత తకుివగా ఉంది. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. ఋతుప్వన్ాలు అంటే ఏమిట?ి       జ. కాలాన్ుగుణంగా గాలుల దశి మారటాన్ని ఋతుప్వన్ాలు అంటారప. 
2. గాలులు ఏ వ ైప్ు న్ుంచి ఏ వ పై్ుకు వీస్ాత యి? జ. అధిక పడీన్ం న్ుండ ిఅలప పడీన్ం వ ైప్ుకి వీస్ాత యి. 
3. జన్వర్క న్ ల లో ఎకిడ అధకి పీడన్ం ఏరపడుతుంది?  జ. టబి ట్ పఠీభూమి లో 
4. జన్వర్క న్ లలో వీచ ేఋతుప్వన్ాలు ఏవి? జ. ఈశాన్య ఋతుప్వన్ాలు 
5. జూలెై లో అలపపీడన్ం ఎకిడ ఏరపడింద?ి  జ. టబి ట్ పీఠభూమి లో 
6. జూలెై లో వీచే ఋతుప్వన్ాలు ఏవి?  జ. న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాలు 
7. జూలెైలో టిబ ట్ పఠీభూమిలో అలపపడీన్ం ఏరపడడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. సూరపయడు కరిటర్ేఖకు ద్గారగా ఉండడం వలన్. సూరపయడు కరిట ర్ఖేకు సమీప్ంలో ఉండడం వలన్ ఆ ప్ర్కసర 
పాాంతాలలో సూరయకిరణాలు తకుివ ఏటవాలుతో ప్డతాయి. కాబటిర ఉషోో్ గరత ఎకుివగా ఉండి అలపపడీన్ం ఏరపడుతుంది. 

8. జన్వర్క లో టబి ట్ పీఠభూమిలో అధకి పీడన్ం ఏరపడడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి  
జ. సూరపయడు ద్క్ణిారధ గోళంలో మకర ర్ేఖకు ద్గారగా ఉండడం వలన్. సూరపయడు ద్క్ణిారధ గోళంలో ఉంట ేఉతతర్ారధ గోళం లో 
శ్రతాకాలం.  టిబ ట్ పఠీభూమి భూమధ్యర్ఖే కు ద్ూరంగా ఉండడం వలన్, మర్కయూ ఇది సముద్ ామటార న్నకి బాగా ఎతుత లో 
ఉండడం వలన్ ఉషోో్ గరత తకుివగా ఉండి, ఇకిడ అధిక పడీన్ం ఏరపడుతుంది. 

9. భారతదేశంలో న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు ఎప్పడు ప్వాేశ్చస్ాత యి? జ. జూన్ మొద్టి వారంలో  
10. భారతదేశంలో అతయధకి వరషపాతం ఏ ఋతుప్వన్ాల వలన్ కలుగుతుంద?ి  జ. న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్ 

11. కాలాన్ుగుణంగా గాలుల దశి మారడాన్నకి మాన్ సూన్ అన్న ఎవరప పర్ప పటెార రప? జ. అరబ్ వరతకులు 
12. ఋతుప్వన్ాలు ఏ ఏ అక్షంశాల మధ్య ఏరపడతాయి?  జ. 200 ఉతతర – 200 ద్క్ిణ అక్షంశాల మధ్య  
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1. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు ఎన్ని శాఖలుగా విడిపో తుంద?ి అవి ఏవి?  
న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు ర్ ండు శాఖలుగా విడిపో తుంది. అవి. 1. అర్ేబియా శాఖ 2. బంగాళాఖాతం శాఖ 

2. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు మొద్టగా ఏ ర్ాష్ార ే న్ని తాకుతాయి? జ. కర్ాో టక 

3. జూన్ 1 న్ షలిాల ంగ్ పీఠభూమి న్న తాకే న్ ైరపతి రపతుప్వన్ాల శాఖ ఏద?ి జ. బంగాళాఖాతం శాఖ 

4. జూన్ 1 న్ కేరళ ర్ాష్ార ే న్ని తాకే రపతుప్వన్ాల శాఖ ఏది? జ. అర్ేబియా సముద్ా శాఖ 

5. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు ఏరపడడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. వాయవయ, మధ్య భారతదశేంలోన్ూ, టిబ ట్ పీఠభూమి లోన్ూ ఉషోో్ గరతలు పెరగడం వలన్ అలపపడీన్ం ఏరపడుతుంది. 
ద్క్ణిారధ గోళం లో భూమధ్య ర్ఖేా అలపపీడన్ పాాంతం వ పై్ు వీచ ేఆగేియ ఋతుప్వన్ాలు భూ మధ్య ర్ఖేన్ు దాట ికుడ ి
వ ైప్ు వంగక భారత ఉప్ఖండం లో ఏరపడని్ అధిక పడీన్ం పాాంతం వ పై్ు ప్యన్నస్ాత యి. ఇవ ేన్ రైపతి ఋతుప్వన్ాలు. 

6. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు దశేమంతా విసతర్కంచడాన్నకి ఎంతకాలం ప్డుతుంది? జ. సుమారప న్ాలుగు న్ుంచి ఐద్ు వార్ాలు 
7. ర్ాన్ ఆఫ్ కచ్ పాాంతాన్ని న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాలు ఎప్ుపడు తాకుతాయి? జ. జులెై 1 న్ 

8. ర్ాజస్ాత న్ లో న్ రైపతి ఋతుప్వన్ాలు ఎప్ుపడు ప్వాేశ్చస్ాత యి?   
జ. ర్ాజస్ాత న్ లోన్న క న్ని పాాంతాలలో  జూలెై 15 న్, మర్కక న్ని పాాంతాలలో జూలెై 1 న్ ప్వాేశ్చస్ాత యి.  

9. ఋతుప్వన్ాల ఆరంభం అన్గా న్మేి? 

జ. 1. వేసవిలో భారత ఉప్ఖండం లో అలపపడీన్ం ఏరపడుతుంది. 
2. అదే సమయంలో హ ంద్ూ మహా సముద్ాంలో అధిక పడీన్ం ఉంటుంది. 
3. జూన్ పాారంభంలో ఈ అధకి పీడన్ పాాంతం న్ుండి అలప పడీన్ పాాంతాన్నక ిఋతుప్వన్ాలు ప్ావశే్చంచడాన్ని 
ఋతుప్వన్ాల ఆరంభం అంటారప. 

10. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్ ఏ త్తర పాాంతం లో వర్ాష లు ప్డవు? జ. కోరమండల్ త్తర పాాంతంలో  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. తిర్ోగమన్ ఋతుప్వన్ాల కాలం ఏది?             జ. అకోర బరప, న్వంబరప న్ లలు 
2. ఉతతర ప్దాేశ్ న్ుంచి న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు ఎప్ుపడు న్నష్ట ర్మిస్ాత యి?   జ. అకోర బరప 1 న్ుండి 
3. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు న్నష్ట ర్మించడాన్నక ికారణం ఏమిట?ి 

జ. న్వంబర్ ఆరంభం న్ాటకిి బంగాళాఖాతంలో అలప పడీన్ ప్ర్కసిథతులు ఏరపడతాయి. ఇదే సమయంలో మధ్య, వాయువయ 
భారత దశేంలో అదకి పడీన్ ప్ర్కసిథతులు ఏరపడతాయి. అధిక పీడన్ పాాంతం న్ుంచి అలప పడీన్ పాాంతం వ ైప్ు గాలులు 
వీయడం వలల  న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాలు న్నష్ట ర్మిస్ాత యి. 

4. తిర్ోగమన్ ఋతుప్వన్ాల కాలంలో ఆకాశం ఏవిధ్ంగా ఉంటుంద?ి   జ. న్నరాలంగా ఉంటుంది. 
5. తిర్ోగమన్ ఋతుప్వన్ాలకు మర్కక ప్ర్ేమిట?ి                         జ. ఈశాన్య ఋతుప్వన్ాలు 
6. బంగాళాఖాతం లో అలప పడీన్ ప్ర్కసిధతులు ఎప్ుపడు ఏరపడతాయి?     జ. న్వంబరప ఆరంభం న్ాటకిి  
7. న్వంబరప లో తుఫ్ాన్ులు, వాయుగుండాలు ఎకిడ ఏరపడతాయి?     జ. అండమాన్ పాాంతంలో 
8. అండమాన్ పాాంతంలో ఏరపడని్ ఉషో్ట పాాంత తుఫ్ాన్ుల వలన్ ప్ాత్త సంవతారం విధ్ాంస్ాన్నకి గుర్క అయియే పాాంతాలేవి?  

జ. గోదావర్క, కృష్ాో , కావేర్ీ న్ద్ుల డలెార  పాాంతాలు 
9. అండమాన్ పాాంతంలో ఏరపడని్ ఉషో్ట పాాంత తుఫ్ాన్ుల వలన్ అధకి వరషపాతం ప ందే పాాంతం ఏది? జ. కోరమాండల్ పాాంతం 
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1. ఏ న్ లలో అతయధిక వరషపాతం న్మోద్ు అయింద?ి  జ. ఆగసుర  

2. ఏ న్ లలలో అతయలప, అతయధకి ఉషోో్ గరతలు న్మోద్యాయయి?  
జ. డిశంబరప న్ లలో అతయలప ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. మే న్ లలో అతయధకి ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 

3. జూన్, అకోర బర్ ల మధ్య గర్కష్టఠ  వరషపాతం ఎంద్ుకు సంభవిసుత ంది?  జ. న్ ైరపతి ఋతుప్వన్ాల వలన్  
4. మార్కి, మే న్ లల మధ్య అతయధిక ఉష్ోో గరత ఎంద్ుకు ఉంటుంది?  

జ. మార్కి 22 న్ుంచి సూరపయడు ద్క్ణిారధ గోళం లో ఉన్ింద్ున్ సూరయ కరిణాలు లంబంగా లేదా తకుివ ఏటవాలుగా 
ప్డతాయి. కాబటిర  సూరయప్ుటం ఎకుివగా ఉండి ఉషోో్ గరత ఎకుివగా ఉంటుంది. 

5. ఉషోో్ గరత, వరషపాతాలలో మారపపలకు కారణమయిేయ భోగోళిక అంశాలన్ు పర్్కిన్ండి. 
జ. అక్షంశాలు, సముద్మాటరం న్ుండ ిఎతుత , సముద్ా స్ామీప్యం మొద్లెైన్వి ఉషో్ గరత లో మారపపలకు కారణాలు. 
ఋతుప్వన్ాలు, జ ట్ ప్వాాహాలు, ప్రాతాలు, తుఫ్ాన్ులు మొద్లెైన్వి వరషపాతం లో మారపపలకు కారణాలు.   

6. హ ైద్ర్ాబాద్ ఏ అక్షంశం పెై ఉంది?  జ. 17.40 ఉతతర అక్షంశం  
7. హ ైద్ర్ాబాద్  యొకి ర్ేఖాంశం ఏద?ి జ. 78.50 తూరపప ర్ఖేాంశం  
8. ఈ గరా ఫ్ న్ు విశలలషించుము. 

జ. 1. ఈ గరా ఫ్ క లలమోగరా ఫ్ . ఇద ిహద్ర్ాబాద్ యొకి సగటు ఉషోో్ గరత, సగటు వరషపాతంలన్ు తెలియజేసుత ంది.  
2. హ దై్ర్ాబాద్   17.40 ఉతతర అక్షంశం, 78.50  తూరపప ర్ేఖాంశంల పెై ఉంది. 
3. ఇకిడ ఈశాన్య ఋతుప్వన్ాల వలన్ వరషం కురపసుత ంది. 
4. జూలెై, ఆగసుర , సపెెరంబర్ న్ లలోల  వర్ాష లు బాగా కురపస్ాత యి. 
5. అతయధిక సగటు వరషపాతం ఆగసుర  లో సంభవించింది. సుమారప 180 మి.మీ. వరషపాతం కుర్కసింది. 
6. ఏపిలా్, మే, జూన్ న్ లలు బాగా వడేిగా ఉండే న్ లలు. 
7. అతయధిక సగటు ఉషోో్ గరత మే న్ లలో  న్మోద్ు అయింద.ి సుమారప 380 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
8. డశింబరప, జన్వర్క న్ లలోల  ఉషోో్ గరతలు తకుివగా ఉంటాయి.  
9. అతయలప సగటు ఉషోో్ గరత డశింబర్ న్ లలో న్మోద్ు అయింది. సుమారప 110 సె.గేర. ఉషోో్ గరత న్మోద్ు అయింది. 
10. హ ైద్ర్ాబాద్ు ద్కిన్ పఠీభూమిలో ఉంది.  

 
 

5. భారతదేశ నదులు, నీటట వనరులు 
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1. భారతదేశ న్దీ వయవసథ  ఏ ఏ భౌతిక అంశాలకు అన్ుగుణంగా రూప ందింది?  
జ. హ మాలయాలు, దీాప్కలప  పఠీభూమి, సింధ్ూ-గంగా మెదైాన్ం అన్ే మూడు భౌతిక అంశాలకు అన్ుగుణంగా 
రూప ందింది. 

2. ప్ుటుర క ఆధారంగా భారత దేశ న్ద ీజల వయవసథన్ు ఎన్ని భాగాలుగా విభజించవచుి?  
జ. ర్ ండు భాగాలుగా విభజించవచుి. అవి  1) హ మాలయ న్ద్ులు  2) దీాప్కలప న్ద్ులు 

3. దీాప్కలప పీఠభూమి ఎంత ఎతుత  లో ఉంది?  జ. 301 – 1000 మీటరల ఎతుత  లో ఉంది. 
4. తూరపపత్తరమెదైాన్ం ఎంత ఎతుత లో ఉంది?   జ. 0 – 300 మీటరల ఎతుత లో ఉంది. 
5. గంగా సింధ్ూ మెదైాన్ం ఎంత ఎతుత లో ఉంది? జ. 0 – 300 మీటరల ఎతుత లో ఉంది. 
6. హ మాలయాలు ఎంత ఎతుత  లో ఉన్ాియి?  

జ. హ మాలయాలలో ఉతతర్ాన్ ఉన్ివి 3000 మీటరల కంటే ఎకుివ ఎతుత లో ఉన్ాియి. 
    హ మాలయాలోల  ద్క్ిణాన్ ఉన్ివి 1001 – 3000  మీటరల ఎతుత లో ఉన్ాియి. 

7. సింధ్ూన్ద ిఎకిడ ప్ుటిరంద?ి                                                
జ. టిబ ట్ లోన్న మాన్ససర్ోవరం ద్గార క లైాస ప్రాతాలలో 

8. సింధ్ూన్ద ిభారతదశేంలోన్న ఏ పాాంతాల గుండా ప్వాహ సుత ంద?ి                                 
జ. “లడఖ్”, జముాకాశ్రార్ కేంద్ాపాలిత పాాంతాల గుండా 

9. సింధ్ూన్ద ిఏ ఏ దశేాల గుండా ప్వాహ సుత ంద?ి          జ. చెనై్ా, భారతదేశం, పాకిస్ాత న్ 

10. సింధ్ూన్ద ిఏ సముద్ాంలో కలుసుత ంది?          జ. అర్ేబియా సముద్ాంలో  
11. సింధ్ూన్దకిి భారత దశేంలో ఉన్ి ప్ధాాన్మెనై్ ఉప్న్ద్ులేవి?     జ. జ్మలం, చీన్ాబ్, ర్ావి, బియాస్, సటేల జ్ 

12. సింధ్ూ న్దీ వయవసథ భారత దేశంలోన్న ఏ ఏ పాాంతాలలో ప్ావహ సుత ంద?ి   
జ. కేంద్ాపాలిత పాాంతాలెైన్ లడఖ్, జమూా అండ్ కాశ్రార్, ర్ాష్ార ే లెైన్ హ మాచల ప్ాదశే్, ప్ంజాబ్ లలో ప్వాహ సుత ంది. 
(వివరణ:- సింధ్ూ న్దీ వయవసథ అంట ేసింధ్ూ న్దీ, దాన్న ప్ాధాన్ ఉప్న్ద్ులు అన్న అరథం) 
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1. గంగా న్ది ప్వాహ ంచే ర్ాష్ార ే లేవి? జ. ఉతతర్ాఖండ్, ఉతతరప్ాదశే్, బీహార్, జారఖండ్, ప్శ్చిమ బ ంగాల్ 

2. గంగా న్ది ఉప్న్ద్ులలో ద్క్ణి దశిగా ప్వాహ ంచే న్ద్ులేవి? జ. యమున్ా, గోమతి, గగార, గండక్, కోసి 
3. గంగా న్ది ఉప్న్ద్ులలో ఉతతర దశిగా ప్వాహ ంచే న్ద్ులేవి? జ. తమాా, స్ో న్ 

4. యమున్ా న్ది ఉప్న్ద్ులలో ఉతతర దిశగా ప్వాహ ంచే న్డులేవి? జ. చంబల్, సింద్, బేతాా, కేన్ 

5. హ మాలయాలోల  ప్ుటిర  గంగా న్దిలో కలిస ్ఉప్న్ద్ులలో ముఖయమెనై్వి ఏవి?  జ.  యమున్ా, గోమతి, గగార, గండక్, కోస ి 
6. దీాప్కలప పీఠభూమి లో ప్ుటిర  యమున్ా న్దిలో కలిస ్ఉప్న్ద్ులలో ముఖయమెైన్వి ఏవి? జ. చంబల్, సింద్, బతేాా, కేన్ 

7. దీాప్కలప పీఠభూమి లో ప్ుటిర  గంగా న్దలిో కలిస ్ఉప్న్ద్ులలో  ముఖయమెైన్వి ఏవి?  జ. తమాా, స్ో న్ 

8. గంగాన్దిన్న బంగాల దశే్ లో ఏమన్న పలిుస్ాత రప? జ. ప్దాా న్ద ి(8A) హుగీల  నద  ఏరాష్్టరాంలో పువహిస్తు్ ాంద ? జ. పశ్చచమ బ ాంగాల్      
9. గంగా న్ది ఎకిడ ర్ ండు పాయలుగా విడిపో తుంద?ి జ. ఫరకాి (ప్శ్చిమ బ ంగాల్ లోన్న ఫరకాి ద్గార) 

10. కోల్ కతా ఏ న్ద ిఒడుా న్ కలద్ు? జ. హుగీల న్ది             (10A) హుగీల  నద  ఏ నద  యొకక శాఖ్ (పాయ) ? గాంగా నద                   
11. దామోద్ర్ న్ది ఏ న్దిక ిఉప్న్ది? జ. హుగీల       (11A) యమునా నద  గాంగా నద  లో ఎకకడ కలుస్తు్ ాంద ? జ. అలహాబాద్ 

12. యమున్ా న్ది ఒడుా న్ ఉన్ి ముఖయమెైన్ న్గర్ాలు ఏవి?  జ. డిలీల, ఆగరా , అలహాబాద్   
13. గంగా న్ది ఒడుా న్ గల ముఖయమెైన్ న్గర్ాలు ఏవి?  జ. కాన్ ప్ూర్, వారణాసి, అలహాబాద్,  పాటాి  
14. లకోి ఏ న్ద ిఒడుా న్ కలద్ు? గోమతి                     (14A) బనాస్ నద  ఏ నద కి ఉపనద ? జ. చాంబల్  
15. న్ేపాల్ లో ప్వాహ ంచే న్ద్ులేవి? జ. గగార, గండక్, కోస ి (ఈ మూడు న్ద్ులూ భారతదేశం లోన్న  గంగా న్దలిో కలుస్ాత యి) 
16. బాహాప్ుతా న్దని్న టిబ ట్ లో ఏమంటారప?    జ. “సాాంగ్ పో ”        (16A) గౌహతి ఏ నద  ఒడుు న కలదు? జ. బుహమపుత 

17. టీస్ార  (త్తస్ాత ) న్ది ఏ న్ది యొకి ఉప్న్ది?  జ. బహాాప్ుత ా(టీస్ార  (త్తస్ాత ) న్ది బంగాల దేశ్ లో బాహాప్ుతా న్దలిో కలుసుత ంది) 
18. బాహాప్ుతా న్ద ిఎకిడ ప్ుడుతుంది? జ. మాన్ససర్ోవరం ద్గార క ైలాస ప్రాతాలలోన్న “చమె యుంగ్ డంగ్” హ మానీన్ద్ం ద్గార 

19. బాహాప్ుతా న్ద ిటిబ ట్ గుండా ప్ావహ ంచి, భారతదశేంలోన్న ఏ ర్ాష్టరంేలోక ిప్వాేశ్చసుత ంది?  జ. అరపణాచల ప్దాేశ్ లోక ి 
20. బాహాప్ుతా న్దని్న అరపణాచల ప్ాదశే్ లో ఏమన్న పిలుస్ాత రప?         జ. సయిాంగ్, దిహాంగ్ అన్ే ర్ ండు పర్పల తో పలిుస్ాత రప 
21. బాహమప్ుతా యొకి  ఉప్న్ద్ులేవి?     జ. సుబన్సరి్క,  దబింగ్, లోహ త్  
22. బాహాప్ుతా న్ద ిభారతదేశంలోన్న ఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల గుండా ప్వాహ సుత ంద?ి    జ. అరపణాచల్ ప్దాశే్, అస్ో ం 

23. బాహాప్ుతా  ఏ ఏ దేశాల గుండా ప్వాహ సుత ంద?ి   జ. చెైన్ా, భారతదశేం, బంగాల దేశ్ ల గుండా 
24. బాహాప్ుతా న్దని్న బంగాల దశే్ లో ఏమన్న పలిుస్ాత రప?   జ. జమున్ 

25. బంగాల దశే్ లో ప్దాా న్ది (గంగాన్ది) లో, జమున్ న్ద ి(బాహాప్ుతా న్ది) కలిసని్ తర్ాాత దాన్న పర్్ేమిటి?  జ. మేఘన్ 

 

6. పుజలు 
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1. ఈ ప్టం దేన్న ఆధారంగా తయారప చేయబడింద?ి  జ. 2005 లో ఉన్ి జన్ాభా ఆధారంగా  
2. భారతదేశం పదె్దది గా చూప్బడటాన్నక ికారణం ఏమిటి? జ.  జన్ాభా ఎకుివ కాబటిర . 
3. ఈ ప్పా్ంచ ప్టాన్నక ిమిగకలిన్ ప్ాప్ంచ ప్టాలకూ తడేా ఏమిట?ి 

జ. 1. ఈ ప్పా్ంచ ప్టం జన్ాభా ఆధారంగా తయారపచేయబడంిది. మిగకలిన్ ప్పా్ంచ ప్టాలు వ ైశాలయం ఆధారంగా 
తయారపచేయబడాా యి. 
2. చెనై్ా, భారత దేశాలు జన్ాభా లో పెద్ద  దశేాలు కాబటిర  వాటిన్న పదె్దవి గా చూపెటార రప. అంద్ువలల   భారతదేశం ఆఫిాకా 
ఖండం కంటే ద్క్ిణాన్నక ివిసతర్కంచిన్టుర  చూపించడం జర్కగకంది. 
3. ఆఫిాకా లో న్ జై్మర్కయా న్ు పదె్దద ిగా చూపించారప. ఎంద్ుకంటే ఇద ిఆఫికాా లోన్ ేఎకుివ జన్ాభా గల దశేం.  
4. గీరన్ లాండ్  ఈ ప్టం లో లేద్ు. అకిడ జన్ాభా చాలా తకుివ కాబటిర  చూపించలేద్ు. 
5. అంటార్కిటికా ఖండాన్ని ఈ ప్టంలో  చూపించలేద్ు. అకిడ జన్ాభా లేరప కాబటిర  చూపించలేద్ు. 
6. ఈ ప్టంలో రష్ాయ, ఆస్రలేియా, అర్బేియా దీాప్కలపం మొద్లగు వాటిన్న చిన్ివిగా చూపించారప. 

4. జన్ాభా ప్రంగా ఖండాలన్ు పదె్ద  న్ుంచి చిన్ి వరకూ ర్ాయండి. 
జ. 1. ఆసయిా  జన్ాభా -           3,905,415,000 (3 బిలియన్ల  905 బిలియన్ల  415 వలేు)  

    2. ఆఫికాా  -   905,936,000  

    3. యూరప్  -   728,389,000   
    4. ద్క్ణి అమరె్కకా -  561,346,000 

    5. ఉతతర అమరె్కకా -   330,606,000 

    6. ఆస్రలేియా  -             ప్టంలో ఇవాలేద్ు 
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1. పెై గరా ఫ్ ఏమి తలెియజసేుత ంది?  జ. 2011 లో భారత దశే జన్ాబా న్ు వయసులవార్ీగా, సీత ర, ప్ురపష్టుల వార్ీగా చూపసిుత ంద.ి 
2. జన్గణన్ ప్కాారం జన్ాభా న్ు ఎన్ని వర్ాా లుగా విభజించారప? అవి ఏవి?  

జ. మూడు వర్ాా లుగా విభజించారప. అవి 1. పలిలలు  2. ప్న్న చేస ్వయసుా 3. వృద్ుధ లు 
3. జన్గణన్ ప్కాారం ఏ వయసు వార్కన్న పిలలలు గా ప్ర్కగణిస్ాత రప? జ. స్ాధారణంగా 15 సంవతార్ాలలోప్ు వార్కన్న  
4. జన్గణన్ ప్కాారం ప్న్న చసే్ వయసుా ఏద?ి  జ. 15 – 59 సంవతార్ాలు 
5. జన్గణన్ ప్కాారం ఏ వయసు వార్కన్న వృద్ుధ లు గా ప్ర్కగణిస్ాత రప?  జ. 59 సంవతార్ాలు పెై బడని్ వార్కన్న 

6. ఏ సమూహప్ు వయసు (age group) వారప జన్ాభా లో ఎకుివ మంద ిఉన్ాిరప?  జ. 0 – 5 వయసు వారప 
7. జన్ాభా లో పలిలల శాతం సుమారపగా ఎంత?    జ. సుమారప 33 శాతం   
8. జన్ాభాలో 0 – 5  సంవతార్ాలలోప్ు పలిలల శాతం ఎంత?  జ. సుమారప 12 శాతం    
9. జన్ాభా లో 6 – 10 సంవతార్ాలలోప్ు పలిలల శాతం ఎంత?  జ. సుమారప 11 శాతం 

10. జన్ాభా లో 11 – 14 సంవతార్ాలలోప్ు పలిలల శాతం ఎంత?  జ. సుమారప 10.5 శాతం 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. ఈ గరా ఫ్ న్ు విశలలషించుము. 
జ. 1. ఈ గరా ఫ్ 2011 లో భారత దశే జన్ాబా న్ు వయసులవార్ీగా వర్కయూ  సీత ర, ప్ురపష్టుల వార్గీా చూపిసుత ంది. 
2. సమూహప్ు వయసుల వార్ీ గా చూస్త   వయసు పెరపగుతున్ి క దీద  జన్ాభా తగుా తుంది.  
3. అయుతే 70 – 74 సంవతార్ాల వార్క శాతం కంటే 75 – 79 సంవతార్ాల వార్క శాతం ఎకుివగా ఉంది. 
4. 15 సంవతార్ాలలోప్ు పిలలలు మొతతం జన్ాభా లో సుమారప 33 శాతం ఉన్ాిరప. 
5. 0 – 5 వయసు వారప జన్ాభా లో ఎకుివ మంద ిఉన్ాిరప. వారప జన్ాభాలో సుమారప 12% ఉన్ాిరప. 
6. క న్ని సమూహప్ు వయసులలో ప్ురపష్టులు కంటే సీత రలు ఎకుివ మంద ిఉన్ాిరప. ఉదాహరణకు 
    75 – 79 సమూహప్ు వయసు లో ప్ురపష్టులు కంటే సీత రలు ఎకుివ మంది ఉన్ాిరప. 
7. మొతతం జాన్ాభాలో పలిలలు ఎకుివగా ఉన్ాిరప కాబటిర భవిష్టయతుత లో జన్ాభా పరె్కగ ేఅవకాశం ఉంది. 
8. భారత దేశంలో సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  1000 : 943 గా ఉంద.ి  
9. సీత రల ప్టల  వివక్షత తగకాతే సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  పరె్కగే అవకాశం ఉంది. 
10. 2011 జన్గణన్ ప్ాకారం భారతదశే జన్ాభా సుమారప 121 కోటుల  లేదా  1210 మిలియన్ుల  
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1. పెై గరా ఫ్ దేన్నన్న తలెియజసేుత ంద?ి  జ. 1951 న్ుండ ి2011 వరకూ భారత దశే జన్ాభా లోన్న సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  గుర్కంచి 

2. 1991 సంవతారంతో 2011 సంవతారం న్ు పో లిిన్ప్ుడు లింగ న్నష్టపతితలో మారపప దనే్నన్న సూచిసుత ంద?ి 

జ. సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  లో పెరపగుద్ల న్ు సూచిసుత ంది. 
    ప్తాి 1000 మంద ిప్ురపష్టులకు సీత రల సంఖయ 929 న్ుండ ి943 కు పెర్కగకంది. 

3. లింగ న్నష్టపతిత  లేదా సీత ర ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  అంటే ఏమిటి?   జ.   జన్ాభా లో ప్తాి వ యియమంది ప్ురపష్టులకు గల సీత రల సంఖయ  
4. భారత దశేంలో సీత రల సంఖయ తకుివగా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. లింగ వివక్షత, మగపలిలలన్ు కావాలన్ుకోవడం, ఆడపలిలలకు సర్కయి నై్ పో ష్టకాహారం ఇవాకపో వడం, ఆడపలిలల ఆర్ోగయం 
ప్టల  సర్కయి ైన్ శరద్ధ  చూప్కపో వడం, న్నరక్షర్ాసయత, వరకటి సమసయ మొద్లెైన్వి. 

5. 2011 లో లింగ న్నష్టపతిత  ఎంత?    జ. 1000 : 943 

6. అతితకుివ సీత ర ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  ఏ సంవతారంలో న్మోద్ు అయింద?ి జ. 1991 లో 
7. సీత రల సంఖయ 935 కంటే ఎకుివగా ఎన్ని స్ారపల  న్మోద్ు అయింది?  జ. 3 స్ారపల  
8. ఏ సంవతారంలో సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  అతయధికంగా ఉంద?ి జ. 1951 లో  
9. 2011 తో పో లిస్త  1956 లో న్ ేసీత ర ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  మెరపగాా  ఉంది. కారణం ఏమిట?ి 

జ. 1956 న్ాటిక ిగరభ న్నర్ాధ రణ ప్ర్ీక్షలు వంటి స్ౌకర్ాయలు అంద్ుబాటులో లేకపో వడం 

     కుటుంబ న్నయంతణా శసత రచికితాలు చయేించుకోకుండా ఎకుివ మంద ిపిలలలన్ు కన్డం 

10. సీత రల సంఖయ తగాడాన్ని న్నవార్కంచడాన్నక ిఏమి చయేాలి? లేదా లింగ న్నష్టపతిత  పెరగడాన్నకి ఏమి చేయాలి? 

జ. సీత రల ప్టల  వివక్షత ఉండకూడద్ు.  
ఆడశ్చశువుల భూాణహతయలన్ు ఆపాలి.  
సంరక్షణ, శరద్దలలో, ఆర్ోగయ రక్షణలలో బాలురతో సమాన్మెనై్ పాాధాన్యతన్ు బాలికలకు ఇవాాలి.  
ప్ాకృతిలో సీత ర, ప్ురపష్టులు సమాన్మే అన్ ేభావన్ ప్చాారం చయేాలి. 
లింగ న్నర్ాధ రణ ప్ర్కీ్షల చటార లన్ు కటిన్తరం చయేాలి. సకరమ అమలుకు చరయలు త్తసుకోవాలి. 

11. స్ాాతంతాాం వచిిన్ తర్ాాత ఎన్ని స్ారపల  జన్గణన్ జర్కగకంది? జ. 7 స్ారపల  
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1. పెై ప్టిరకన్ు ప్ర్కశ్రలించి నీ ప్ర్కశ్రలన్న్ు ర్ాయుము. 

జ. 1.  పెై గరా ఫ్ 1951 న్ుండ ి2011 వరకూ భారత దేశ జన్ాభా లోన్న సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  గుర్కచి తెలియజసేుత ంది. 
2. జన్ాభా లో ప్తాి వ యియమంది ప్ురపష్టులకు గల సీత రల సంఖయ న్ు లింగ న్నష్టపతిత  అంటారప. 
3. 1951 లో సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  అతయధకింగా న్మోద్ు అయింది. 1000 : 946 

4. 1991 లో అతితకుివ సీత ర ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  న్మోద్ు అయింది.  1000 : 929 

5. 2011 లో  సీత ర ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  1000 : 943 గా న్మోద్ు అయింది. 
6. 2001 తో పో లిస్త  2011 లో లింగ న్నష్టపతిత  లో 10 శాతం పరెపగుద్ల కన్నపించింది. 
7. అక్షర్ాసయతా శాతం పెరగడం, ప్భాుతాం బాలికల విద్యకు ఎకుివ పాాధాన్యత ఇవాడం, మహ ళా స్ాధకిారతకు ప్భాుతాం 
ఎకుివ పాాధాన్యతన్ు ఇవాడం వలన్ లింగ న్నష్టపతితలో క ంత పెరపగుద్ల కన్నపించింది. 
8. అయిత ేఅమెర్కకా తో పో లిస్త  భారతదశే లింగ న్నష్టపతిత  తకుివగా ఉంది. ఇది ఆందోళన్ కలిగకంచే విష్టయం. 
9. అమెర్కకా లింగ న్నష్టపతిత  1000  : 1056 భారత దేశ లింగ న్నష్టపతిత  1000 : 943 

10. భారత దేశంలో సీత రల సంఖయ తకుివగా ఉండడాన్నకి కారణాలు : - లింగ వివక్షత, మగపిలలలన్ు కావాలన్ుకోవడం, 
ఆడపలిలలకు సర్కయి ైన్ పో ష్టకాహారం ఇవాకపో వడం, ఆడపలిలల ఆర్ోగయం ప్టల  సర్కయి నై్ శరద్ధ  చూప్కపో వడం, న్నరక్షర్ాసయత, 
వరకటి సమసయ, భూాణ హతయలు మొద్లెైన్వి. 
11. లింగ న్నష్టపతిత  పరెగడాన్నకి సూచన్లు:-  
    సీత రల ప్టల  వివక్షత ఉండకూడద్ు.  
    ఆడశ్చశువుల భూాణహతయలన్ు ఆపాలి.  
    సంరక్షణ, శరద్దలలో, ఆర్ోగయ రక్షణలలో బాలురతో సమాన్మెైన్ పాాధాన్యతన్ు బాలికలకు ఇవాాలి.  
    ప్కాృతిలో సీత ర, ప్ురపష్టులు సమాన్మే అన్ ేభావన్ ప్చాారం చేయాలి. 
   లింగ న్నర్ాధ రణ ప్ర్కీ్షల చటార లన్ు కటని్తరం చేయాలి. సకరమ అమలుకు చరయలు త్తసుకోవాలి. 
 
 

 
పుా ాంతాం హరాానా పాంజాబ్ ఆాంధ్ుపుదశే్ కేరళ అమెరికా 
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లిాంగ నష్టుత్ి 879 895 993 1034 1050 

పుతి వయేి మాంద  పురుష్టరలకు స్్ రలు 
1. లింగ న్నష్టపతిత  అంటే ఏమిట?ి  జ. జన్ాభా లో ప్తాి వ యియమంది ప్ురపష్టులకు గల సీత రల సంఖయ న్ు లింగ న్నష్టపతిత  అంటారప. 
2. హర్ాయన్ా లో లింగ న్నష్టపతిత  తకుివగా ఉండడాన్నక ికారణం ఏమిట?ి  

జ. సీత రల ప్టల  వివక్షత ఎకుివగా ఉండడం, అక్షర్ాసయతా శాతం తకుివగా ఉండడం, బాలికల విద్య తకుివగా ఉండడం, 
మూడ న్మాకాలు, భూాణ హతయలు మొద్లెైన్వి. 

3. కేరళ లో లింగ న్నష్టపతిత  ఎకుివగా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. సీత రల ప్టల  వివక్షత లేకపో వడం, అక్షర్ాసయతా శాతం ఎకుివగా ఉండడం, బాలికలంద్రూ విద్యన్ు అభయసించడం, సీత రలకు 
అన్ని రంగాలలో అవకాశాలు కలిపంచడం మొద్లెైన్వి. 

4. ఆంధ్పా్ాదశే్ లో లింగ న్నష్టపతిత  ఎంత? జ. 1000 : 993 

5. పెై ప్టిరక లోన్న ఏ ర్ాష్టరంే లో లింగ న్నష్టపతిత  ఎకుివగా ఉంది?  కేరళ  
6. పెై ప్టిరక లోన్న ర్ాష్ార ే లలో ఎకుివగా ఉన్ి లింగ న్నష్టపతిత  ఎంత?  జ. 1000 : 1034 

7. పెై ప్టిరక లోన్న పాాంతాలలో ఎకుివగా ఉన్ి లింగ న్నష్టపతిత  ఎంత? జ. 1000 : 1050 

8. భారతదేశ లింగ న్నష్టపతిత  ఎంత?  జ. 1000 : 943 

9. అమెర్కకా లింగ న్నష్టపతిత  ఎంత? జ. 1000 : 1050 

10. ఆంధ్పా్ాదశే్ లింగ న్నష్టపతిత , భారతదశే లింగ న్నష్టపతిత  కంట ేమెరపగాా  ఉందా? 

11. జ. అవున్ు. భారతదశే లింగ న్నష్టపతిత  - 1000 : 943;   ఆంధ్ా ప్ాదశే్ లింగ న్నష్టపతిత  - 1000 : 993    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జనగణ్న – 2011 పుకారాం వివిధ్ పనులు చేసవేారి వివరాలు 
ప్న్నచేసవ్ారప ప్న్నచేస ్వార్క శాతం 

ర్ ైతులు 25 

వయవస్ాయ కూలీలు 30 

గృహ సంబంధ్ మర్కయు చిన్ి చిన్ి ప్ర్కశరమలలో ప్న్నచసే్ కార్కాకులు 04 

ఇతర ప్న్ులు చసేవ్ారప 41 

1. శరా మిక జన్ాభా అంటే ఏమిట?ి     జ. 15 న్ుండి 59 సంవతార్ాల వయసుా సమూహాన్ని శరా మిక జన్ాభా అంటారప. 
2. భారత జన్ాభా గణన్ శరా మిక జన్ాభాన్ు ఎన్ని భాగాలుగా వర్ీాకర్కంచింద?ి జ. న్ాలుగు భాగాలుగా 
3. ర్ ైతులు, వయవస్ాయ కూలీలకు తడేా ఏమిట?ి  

జ. స్ ంత భూమిన్న లేదా కౌలుకు త్తసుకున్ి భూమిన్న స్ాగుచేసుత న్ి వార్కన్న ర్ తైులు అంటారప. 
ఇతరపల వయవస్ాయ భూములలో కూలికి ప్న్నచేస ్వార్కన్న వయవస్ాయ కూలీలు అంటారప. 

4. వయవస్ాయ రంగం లో ప్న్నచసే్ వార్క శాతం ఎంత?  జ. 55 % ( ర్ ైతులు 25% + వయవస్ాయ కూలీలు 30%) 

5. శరా మిక జన్ాభా లో ఏ వరాం వార్కన్న చేరిలేద్ు?   జ. ఇంటి ప్న్ులు చసే్ గృహ ణులన్ు శరా మిక జన్ాభా లో చేరిలేద్ు.  
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1. ఏ సంవతారం న్ుండి జన్ాభా న్నరంతరంగా పెరపగుతుంది?  జ. 1931 న్ుండి జన్ాభా న్నరంతరంగా పెరపగుతుంది. 
2. ర్ాబో యిే జన్గణన్ న్ు  ఏ సంవతారంలో న్నరాహ స్ాత రప?   జ. 2021 సంవతారం లో న్నరాహ స్ాత రప. 
3. భారతదేశంలో జన్గణన్ న్ు న్నరాహ ంచ ేసంసధ  ఏది?       జ. సెన్ాస్ ఆఫ్ ఇండయిా అన్ే కేంద్ా ప్ాభుతా సంసథ  
4. 2001 – 2011 ద్శాబద  కాలంలో  జన్ాభా ఎంత పెర్కగకంది?  జ. 181.45 మిలియన్ుల  లేదా సుమారప 181 మిలియన్ుల   
5. ఏ సంవతారం లో జన్ాభా పెరపగుద్ల తకుివగా న్మోద్ు అయింద?ి జ. 1921 సంవతారంలో  
6. ఏ ద్శాబద  కాలంలో జన్ాభా తగకాందో  చెప్పండి.  జ. 1911 – 1921 ద్శాబద  కాలంలో 
7. స్ాాతంతాాం తర్ాాత జన్ాభా పరెపగుద్లకు కారణమమేి?  

జ. అభివృదిధ  చెందిన్ వ ైద్య సద్ుపాయాలు, జన్న్ాల ర్టేు పరెపగుద్ల, మరణాల ర్ేటు తగాడం, కరపవుల ప్భాావాన్ని 
తగకాంచగలగడం, ఆహార ఉతపతితలో పరెపగుద్ల, అన్కే ర్ోగాలకు వాయకిాన్ లన్ు కన్ుగకన్డం మొద్లెైన్వి. 

8. 1921 న్ు గకప్ప విభాజక సంవతారం అన్న ఎంద్ుకు అంటారప? 

జ. 1921 క ిముంద్ు వరకూ అంటే 1911 వరకూ జన్ాభా పరె్కగకంది. 1921 తర్ాాత న్ుంచి అంటే 1931 న్ుంచి జన్ాభా 
పెర్కగకంది. 1921 లో మాతామ ేజన్ాభా తగకాంది. కాబటిర  1921 న్ు గకప్ప విభాజక సంవతారం అంటారప. 

9. సంప్ూరో జన్గణన్ మొద్లెైన్ ద్గార్క న్ుంచి ఇప్పటికి ఎన్ని స్ారపల  జన్గణన్ జర్కగకంది? జ. 14 స్ారపల  (1881 న్ుండ ి2011 వరకూ) 

10. జన్గణన్ ఎప్పడు మొద్లెైంద?ి జ. 1872 సంవతారం లో  
11. సంప్ూరో జన్గణన్ ఎప్ుపడు మొద్లెైంద?ి జ. 1881 సంవతారం లో  
12. స్ాాతంతాాాన్నక ిప్ూరాం, తర్ాాత భారత దశే జన్ాభా లో ఏ మారపపన్ు నీవు గమన్నంచావు?  

జ. స్ాాతంతాాాన్నక ిప్ూరాం 1921 లో తప్ప మిగకలిన్ సంవతార్ాలలో జన్ాభా పెర్కగకంది. కాన్న పరెపగుద్ల ర్టేు తకుివ. 
స్ాాతంతాాం తర్ాాత జన్ాభా న్నరంతరంగా పరెపగుతూన్ే ఉంది. పరెపగుద్ల ర్టేు ఎకుివ గా ఉంది. 

13. ఎన్ని సంవతార్ాలక క స్ార్క జన్గణన్ చేయబడుతుంది?  జ. 10 సంవతార్ాల క క స్ార్క. 
14. ప్ాసుత త భారతదశే జన్ాభా ఎంత? జ. సుమారప 121 కోటుల  లేదా 1210 మిలియన్ుల  

15. జన్ాభా విస్ో ోటన్ం వాళళ కలిగే సమసయలేవి?  జ. ప్ర్ాయవరణం పెై ఒతితడి, న్నరపదోయగం, ఆహార క రత మొద్లెైన్వి. 
16. 1901 - 2001 శతాబద  కాలంలో జన్ాభా ఎన్ని ర్ టుల  పరె్కగకంది? జ. సుమారప 4.3 ర్ టుల   

భారత దశే జన్ాభా పరెపగుద్ల సారూప్ం, శాతం 

సంవతారం మొతతం జన్ాభా జన్ాభా పరెపగుద్ల ద్శాబద కాలంలో 
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(మిలియన్లలో) (మిలియన్లలో)  మారపప శాతం 

1951 361 --- --- 

1961 439 78 21.61 

1971 548 109 24.83 

1981 683 135 24.64 

1991 846 163 23.87 

2001 1029 183 21.63 

2011 1210 181 17.59 

1. పెై ప్టిరక న్ు విశలలశ్చంచుము. 
జ. 1. 1951 న్ుండ ి2011 వరకూ ప్ాతి ద్శాబాద న్నకి జన్ాభా పరెపగుద్ల, ద్శాబద  కాలంలో జన్ాభా మారపప శాతం లన్ు ఈ 
ప్టిరక తలెియజసేుత ంది. 
2. 1951 న్ుండి 2011 జన్ాభా పరెపగుతూన్ ేఉంది.   3. 1971 వరకూ పరెపగుద్ల ర్టేు ఎకుివగా ఉంది.  
4. 1951 – 61 ద్శాబదంలో జన్ాభా 21.61 శాతం పరెగగా, 1961 – 71 ద్శాబదంలో 24.83 శాతం పెర్కగకంది. 
5. 1971 – 81 ద్శాబదం న్ుండ ివృదిధ  శాతం మలెలగా తగుా తోంది. 
6. 1971 – 81 లో 24.64%, 1981 – 91 లో 23.87%, 1991 – 2001 లో 21.63%, 2001 – 11 లో 17.59% జన్ాభా 
పెర్కగకంది. 
6. 1981 న్ుండి జన్న్ాల శాతం కరమపేీ తగుా తోంది. అంద్ువలల  జన్ాభా వృదిద  శాతం కూడా తగుా తోంది. 
7. 2011 లో భారత దశే జన్ాభా సుమారప 1210 మిలియన్ుల . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
1. పెై గరా ఫు ఏమి తలెియజసేుత ంద?ి  జ. 1961 – 2011 కాలంలో భారతదశేంలో ఫెర్కరలిటీ ర్ేటు గుర్కంచి తలెియజసేుత ంది. 
2. ఫెర్కరలిటీ ర్టేు అంటే ఏమిటి?        జ. ఒక మహ ళ ప్ున్రపతపతిత  వయసుా చివర్క వరకూ జ్మవించి ఉండి, ప్సాుత త త్తరప 

ప్ాకారం పలిలలన్ు కంటే ప్ుటేర మొతతం పలిలలన్ు ఫెర్కరలిట ీశాతం అంటారప. 
3. ఫెర్కరలిట ీరే్టు 2.7 ఉంటే దాన్న అరధం ఏమిటి?  జ. ప్తా్త మహ ళా సగటున్ ర్ ండు న్ుండ ిముగుా రప బిడాలకు జన్ాన్నసుత ంద్న్న అరధం 

4. పెై గరా ఫు న్ుండ ిమీరప ఏమి గమన్నంచారప?  జ. ఫరె్కరలిటీ ర్టేు కరమంగా తగుా తోంది. 
5. 1961 లో ఒక సీత ర సగటున్ ఎంతమందిక ిజన్ాన్నచేి ద?ి  జ. ఆరపగురప. 
6. ఫెర్కరలిటీ ర్టేు కరమంగా తగాడం వలల  సంభవించ ేప్ర్కణామమమేిటి? జ. జన్ాభా పెరపగుద్ల ర్టేు తగుా తూ ఉంటుంది. 
7. 2011 లో భారత దేశ ఫరె్కరలిటీ ర్టేు (శాతం) ఎంత? జ. 2.7        8.  ఆంద్ా ప్దాేశ్ ఫరె్కరలిటీ ర్టేు (శాతం) ఎంత?   జ. 1.9  
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1. జన్ స్ాంద్ాత అంటే ఏమిట?ి  జ. ఒక పాాంత జన్ాభా న్ు ఆ పాాంత వ ైశాలయం తో భాగకస్త  వచేి  దాన్నన్న జన్ స్ాంద్తా అంటారప 
2. జన్ స్ాంద్ాత న్ు ఎంత వ ైశాలాయన్నకి తెలియజేస్ాత రప?   జ. ఒక చద్రప్ు కిలోమీటరప కి  
3. 2011 జన్గణన్ ప్కాారం భారతదేశ జన్ స్ాంద్తా ఎంత?   జ. 382  
4. అతయధకి జన్స్ాంద్తా గల ర్ాష్టరమేేద?ి   జ. బీహార్       (4A) అతయలప జన్స్ాంద్ాత గల ర్ాష్టరమేేద?ి    జ. అరపణాచల్ ప్ాదశే్ 

5. 2011 జన్గణన్ ప్కాారం బీహార్ జన్ స్ాంద్తా ఎంత? జ. 1106    (5A) అరపణాచల్ ప్దాేశ్ జన్ స్ాంద్తా ఎంత? జ. 17  
6. అరపణాచల్ ప్ాదశే్ లో తకుివ జన్స్ాంద్తా ఉండడాన్నకి కారణమేమిటి?     జ. భూభాగంలో ఎకుివగా  క ండలు ఉండడం  
7. బీహార్ లో ఎకుివ జన్స్ాంద్తా ఉండడాన్నకి కారణమేమిటి?  

జ. గంగాన్ది ప్ావహ సుత న్ి కారణంగా బీహార్ లో స్ారవంతమెనై్ న్ేల, స్ాగునీటి స్ౌకరయం ఉండడం వలన్ జన్స్ాంద్తా 
ఎకుివ 

8. పెై ప్టాన్ని ప్ర్కశ్రలించి ఎటువంటి పాాంతాలలో జన్ స్ాంద్తా ఎకుివగా ఉంటుందో చపె్పండి. 
జ. న్ద ీత్తర పాాంతాలలో సముద్ా త్తర పాాంతాలలో జన్ స్ాంద్తా ఎకుివ గ ఉంటుంది. 

9. పెై ప్టాన్ని ప్ర్కశ్రలించి ఎటువంటి పాాంతాలలో జన్ స్ాంద్తా తకుివగా ఉంటుందో చపె్పండి. 
జ. క ండలు, ప్రాతాలు, ఎడారపలు, నీటి సద్ుపాయం లేన్న ప్ాదశేాలలో జన్ స్ాంద్తా తకుివగా ఉంటుంది. 

10. పెై ప్టాన్ని ప్ర్కశ్రలించి చద్రప్ు కిలోమీటరపకు 1 – 4 జన్ సంఖయ గల ఏదెైన్ా ఒక ర్ాష్టర ంే ప్రప చపె్పండి.  జ. హ మాచల్ ప్దాేశ్ 

11. పెై ప్టాన్ని ప్ర్కశ్రలించి జన్ స్ాంద్ాత  5 – 24  గల ఏదెనై్ా ఒక పాాంతం ప్రప చెప్పండి.  జ. థార్ ఎడార్క 
12. దీాప్కలప పీఠభూమి లోన్న అన్ేక పాాంతాలలో జన్స్ాంద్తా ఎంత ఉంద?ి  జ. 25 - 249  
13. భారతదేశ భోగోళిక సారూపాన్నకి, జన్ాభా స్ాంద్తా కు మధ్య ఏమెైన్ా సంబంధ్ం ఉందా? 

జ. భారతదేశ భోగోళిక సారూపాన్నకి, జన్ాభా స్ాంద్ాత కు మధ్య సంబంధ్ం ఉంది. 
న్ద ీత్తర్ాలలో , డెలార  పాాంతాలలో, కోస్ాత  పాాంతాలలో జన్ స్ాంద్ాత ఎకుివ. గంగా సింధ్ూ మెదైాన్ంలో, త్తరమెైదాన్ాలలో 
జన్స్ాంద్తా ఎకుివగా ఉంది. ఎడారపలు, క ండలు, ప్రాతాలు ఉన్ి పాాంతాలలో జన్ స్ాంద్తా తకుివ. థార్ ఎడార్క, ర్ాన్ 
ఆఫ్ కచ్, హ మాలయాలు ఉన్ి ప్దాశేాలలో జన్ స్ాంద్తా తకుివగా ఉంది. 
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1. ఏ జిలాల లో తకుివ జన్స్ాంద్తా తకుివగా ఉంది?  జ. వ ై యస్ ఆర్ కడప్  
2. ఏ జిలాల లో ఎకుివ జన్స్ాంద్ాత ఎకుివగా కలద్ు? జ. కృష్ాో   
3. కృష్ాో , ప్శ్చిమ గోదావర్క, తూరపప గోదావర్క జిలాల లోల  జన్స్ాంద్తా ఎంద్ుకు ఎకుివ? 

జ. కృష్ాో  జిలాల లో కృష్ాో  న్ది, ప్శ్చిమ గోదావర్క, తూరపపగోదావర్క జిలాల లలో గోదావర్క న్ద ిప్వాహ సుత ండడం వలన్ స్ాగునీరప 
ప్ుష్టిలంగా లభిసుత ంది. స్ారవంతమెనై్ డెలార  పాాంతాలు ఉండడం వలన్ వయవస్ాయాన్నక ిఅన్ుకూలం. ఈ ప్టరణాలు అభివృదిద  
చెంద్డం వలన్ జన్స్ాంద్తా ఎకుివ. 

4. అన్ంతప్ురం, ప్ాకాశం, వ ై. యస్. ఆర్. కడప్ జిలాల లోల  జన్స్ాంద్ాత ఎంద్ుకు తకుివ? 

జ. ఈ పాాంతాలలో వరషపాతం తకుివ. పదె్ద  న్ద్ులు లేవు. క ండలు ఎకుివ. కాబటిర  జన్స్ాంద్ాత తకుివ. 
5. ఆంద్ా ప్దాేశ్ లో ఎన్ని జిలాల లు కలవు?  జ. 13 జిలాల లు 
6. ఆంద్ా ప్దాేశ్ లో కోస్ాత  పాాంతం లోన్న జిలాల లు ఎన్ని?  9 జిలాల లు 
7. విజయన్గరం కంటే విశాఖ ప్టరణం జన్ స్ాంద్తా ఎకుివ. కారణం ఏమిటి? 

జ. విశాఖ ప్టరణం సముద్ ాత్తర పాాంతం లో ఉంది. అకిడ ర్వేు ప్టరణం, విమాన్ాశరయం ఉన్ాియి. అన్కే ప్ర్కశరమలు 
ఉన్ాియి. కాబటిర  విజయన్గరం కంట ేవిశాఖ ప్టరణం జన్స్ాంద్ాత ఎకుివ. 
 
 
 
 

ప్ాప్ంచ జాన్ాభా – గతం, భవిష్టయతుత  అంచన్ా ( మిలియన్లలో) 
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పాాంతం / 
సంవతారం  

1500 1600 1700 1800 1900 1950 1999 2012 2050 2150 

ప్ాప్ంచం 458 580 682 978 1650 2521 5978 7052 8909 9746 

ఆఫికాా 86 114 106 107 133 221 767 1052 1766 2308 

ఆసయిా 243 339 436 635 947 1402 3634 4250 5268 5561 

యూరప్ు 84 111 125 203 408 547 729 740 628 517 

లాటని్ అమరె్కకా 
-కర్ేబియన్ 

39 10 10 24 74 167 511 603 809 912 

ఉతతర అమరె్కకా 3 3 2 7 82 172 307 351 392 398 

ఓషయిాన్నయా 3 3 3 2 6 13 30 38 46 51 

1. ప్ాప్ంచ జన్ాభా మొద్టి స్ార్కగా ర్ టిరంప్ు కావడాన్నకి ఎన్ని శతాబాద లు ప్టిరంద?ి 

జ. మూడు శతాబాద లు (1500 లో 458 మిలియన్ల  న్ుంచి 1800 లో 978 మిలియన్లకు పెర్కగకంది. 458 x 2 = 916) 
2. ఏ ఖండం ఎకుివ కాలం  అతయధిక జన్ాభాతో ఉంది? జ. ఆసయిా 
3. ఏ ఖండం యొకి జన్ాభా భవిష్టయతుత లో తగాన్ుంది?  జ.  యూరప్ ఖండం 

4. ఏ పాాంతం లో తకుివ జన్ాభా ఉంది? జ. ఓషియాన్నయా      (4A) ఆస్రలేియా ఏ పాాంతం లోన్న భాగం?  జ. ఓషయిాన్నయా  
5. ఆఫికాా ఖండం లో 1700 లో జన్ాభా 106 మిలియన్ుల  న్ుండి  1800 లో 107 మిలియన్ల  కు పరె్కగకంది. ఇంత తకుివగా 

పెరగడాన్నక ికారణం ఏమిటి? 

జ. బాన్నస వాయపారం ఒక కారణం. ఆఫికాా ఖండం లోన్న ప్జాలన్ు బాన్నసలుగా ప్టుర క న్న అమెర్కకాలో అమేా వారప. 
వలస పాలన్ మర్కక కారణం. వలస పాలకులు ఆఫికాా ప్జాలన్ు దోచుకోవడం వలన్ మరణాలు ఎకుివగా సంభవించాయి. 

6. 1800 లో ఏ ఖండం లో జాన్ాభా తగకాంది?  జ. ఓషియాన్నయా  
7. 1700 న్ుంచి 1800 కు ఏ పాాంతం లో జన్ాభా మూడు ర్ టుల కు పెగైా పెర్కగకంది? జ. ఉతర అమెర్కకా లో  
8. 2150 న్ాటిక ిప్పా్ంచ జన్ాభా ఎంత ఉంటుంద్న్న అంచన్ా ?  జ. 9746 మిలియన్ుల  

 
1. పెై గరా ఫు దేన్నన్న తలెియజసేుత ంద?ి  జ. 1990 న్ుండి జన్ాభా పరెపగుద్ల, అటవీ న్ష్టరం న్ు తలెియజసేుత ంది. 
2. పెై గరా ఫున్ు ప్ర్కశ్రలించి జన్ాభా పరెపగుద్లకు, అటవీ న్ష్ార న్నక ిగల సంబంధ్ం చెప్పండి. 

జ. స్ాధారణంగా జన్ాభా పెర్కగకతే, అటవీ న్ష్టరం కూడా పరెపగుతుంది. అన్గా జన్ాభా పరె్కగకత ేఅటవీ విసీత రోం తగుా తుంది. 
3. ఏ ఖండం లో అటవీ న్ష్టరం ఎకుివగా ఉంది?  జ. ఆఫికాా ఖండంలో 

 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
 

1. బంగాల దశే్ జన్స్ాంద్తా,  అలీజర్కయా జన్ స్ాంద్తా లన్ు పో లిండి. 
జ. బంగాల దశే్ జన్స్ాంద్తా, అలీజర్కయా జన్స్ాంద్తా కంట ేఎకుివగా ఉంది. 

2. బంగాల దశే్ లో జన్స్ాంద్తా ఎకుివగా ఉండడాన్నక ికారణం ఏమిట?ి 

జ. బంగాల దశే్ లో ప్దాాన్ది, జమున్ న్ది మొద్లెైన్ న్ద్ులు ఉన్ాియి. డలెార  పాాంతాలు ఉన్ాియి. ఇవి వయవస్ాయాన్నక ి
అన్ుకూలం. దనీ్నక ిద్క్ణిాన్ బంగాళాఖాతం ఉంది. సముద్ా త్తరపాాంతాలు ర్ేవు ప్టరణాలకు అన్ుకూలం. అంతర్ాజ త్తయ 
వాయపార్ాన్నకి అన్ుకూలం. కాబటిర  ఇకిడ జన్స్ాంద్తా ఎకుివ. 

3. అలీజర్కయా లో జన్స్ాంద్తా తకుివగా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. అలీజర్కయా లో ఎకుివ భాగం సహార్ా ఎడార్క ఉంది. ఎడార్క పాాంతాలు న్నవాస్ాన్నకి అంత అన్ుకూలం కాద్ు. కాద్ు కాబటిర 
జన్స్ాంద్తా తకుివ.  

4. అలీజర్కయా ఉతతరభాగం లో జన్స్ాంద్తా ఎకుివ గా ఉంది. కారణం ఏమిటి? 

జ. అలీజర్కయా ఉతతర్ాన్ మధ్యధ్ర్ా సముద్ాం ఉంది. సముద్ా త్తరపాాంతాలు ర్ేవు ప్టరణాలకు అన్ుకూలం. అంతర్ాజ త్తయ 
వాయపార్ాన్నకి అన్ుకూలం. కాబటిర  ఇకిడ జన్ స్ాంద్ాత అధకిం. మిగకలిన్ పాాంతం లో ఎకుివ భాగం సహార్ా ఎడార్క ఉంది.   

5. బంగాల దశే్ ఏ ఖండం లో కలద్ు?  జ. ఆసయిా ఖండం లో కలద్ు. 
6. అలీజర్కయా ఏ ఖండం లో కలద్ు? జ. ఆఫికాా ఖండం లో కలద్ు. 
7. బంగాల దశే్ ద్క్ణిాన్ ఉన్ి సముద్ాం ఏది? జ. బంగాళాఖాతం 

8. అలీజర్కయా కు ఉతతర్ాన్ ఉన్ి సముద్ాం ఏద?ి  జ. మధ్యధ్ర్ా సముద్ాం  
9. తకుివ జన్ స్ాంద్తా గల పాాంతాలు బంగాల దశే్ లో ఎకిడ ఉన్ాియి?  

జ. బంగాల దశే్ లోన్న న్ ైరపతి పాాంతం, ఆగేియ పాాంతాలలో 
10. అలీజర్కయ లో అతయధకి పాాంతం లో జన్ స్ాంద్తా ఎంతగా ఉంద?ి  జ. చద్రప్ు కిలోమీటరప కి 1 – 4 
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1. పెైవి గరా ఫులు వేటిన్న సూచిసుత న్ాియి? 

జ. 2012 లో సీాడన్, క న్ాయ, మెకిాకో లలో జన్ాబా న్ు వయసులవార్గీా, సీత ర, ప్ురపష్టుల వార్ీగా చూపసిుత ంది. 
2. ఏ దశే జన్ాభా పరెపగవచుి? 

జ. 1. మొతతం జన్ాభాలో చిన్ివాళుళ అధకి సంఖయలో ఉంటే ర్ాన్ున్ి సంవతార్ాలలో వాళుళ ఎదగిక, పెళిల చసేుకున్న పలిలలిి 
కంటారప. ఫలితంగా భవిష్టయతుత  లో జన్ాభా పరెపగుతుంది. 
2. క న్ాయలో మొతతం జన్ాభాలో చిన్ి పిలలలు ఎకుివగా ఉన్ాిరప. కావున్ జన్ాభా పరెగవచుి. 

3. ఏ దశే జన్ాభా ఇంకా తగావచుి?   
జ. 1. మొతతం జన్ాభాలో చిన్ివాళుళ అధకి సంఖయలో ఉంటే ర్ాన్ున్ి సంవతార్ాలలో వాళుళ ఎదగిక, పెళిల చసేుకున్న పలిలలిి 
కంటారప. ఫలితంగా భవిష్టయతుత  లో జన్ాభా పరెపగుతుంది.  
2. సీాడన్ లో మొతతం జన్ాభాలో చిన్ి పలిలల సంఖయ తకుివగా ఉంది. కావున్ భవిష్టయతుత  లో జన్ాభా తగావచుి. 

4. ఏ దశే జన్ాభా పరిమిడ్ ఆకారంలో లేద్ు?  జ. సీాడన్ 

5. క న్ాయ లో 0 – 4  వయసు మగ పిలలలు ఎంతమంది ఉన్ాిరప?  జ. సుమారప 3.4 మిలియన్ుల   
6. మెకిాకో లో 0 – 4  వయసు ఆడ పలిలలు ఎంతమంద ిఉన్ాిరప?  జ. సుమారప 5.2 మిలియన్ుల  

7. సీాడన్ లో 20 – 24 వయసు వార్కలో సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  ఏ విధ్ంగా ఉంది? 

జ. సీాడన్ లో 20 – 24 వయసు వార్కలో  సీత ర, ప్ురపష్ట న్నష్టపతిత  అసమాన్ంగా ఉంది.  ఈ వయసు వార్కలో ప్ురపష్టులు 
335,000 మంది ఉన్ాిరప. సీత రలు సుమారప 310,000 మంది ఉన్ాిరప.  
 
 
 

7. పుజలు – నవాస్త పుా ాంతాలు 
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న్నవాసపాాంత రకం 
2000 సంవతారంలో 

జన్ాభా అంచన్ా (లక్షలలో) 
న్గర మొతతం 

జన్ాభాలో శాతం 

1. జుగకా  జోపిా  పాాంతాలు 20.72 14.8 

2. ముర్కకవిాడలుగా గుర్కతంచిన్ పాాంతాలు 26.64 19.1 

3. అన్ధీకృత కాలనీలు 7.40 5.3 

4. జుగకా  జోపిా  ప్ున్:న్నవాస కాలనీలు 17.76 12.7 

5. గరా మాలు 7.4 5.3 

6. కరమబదీధకర్కంచిన్ అన్ధకీృత కాలనీలు 17.76 12.7 

7. ప్టరణ గరా మాలు 8.88 6.4 

8. ప్ణాాళికాబద్ధ  కాలనీలు 33.08 23.7 

మొతతం 139.64 100 

1. పెై ప్టిరక దేన్నన్న తెలియజసేుత ంద?ి   జ. 2000 సంవతారంలో డిలీల జన్ాభా (అంచన్ా) న్ు, న్నవాస పాాంత రకాలన్ు 
2. 2000 సంవతారంలో డలిీల జన్ాభా (అంచన్ా) ఎంత?  జ. 139.64 లక్షలు (1 కోట ీ39 లక్షల 64 వలేు) 
3. జుగకా  జోపిా  పాాంతాలు అంటే ఏమిట?ి  జ. చటరబద్ధమెనై్ న్నవాస్ాలుగా గుర్కతంచన్న గుడిసలెు ఉండే పాాంతాలు 
4. డిలీల లో ప్ణాాళికాబద్ధ కాలనీలలో (ప్ూర్కత చటరబద్ధ  కాలనీలలో) న్నవసిసుత న్ి జన్ాభా శాతం ఎంత?    

జ. 23.7 శాతం (సుమారప 24 శాతం) 
5. సమాన్మెనై్ జన్ాభా న్నవససిుత న్ి పాాంతాలేవి?    

జ. అన్ధీకృత కాలనీలు (7.40 లక్షలు) మర్కయూ గరా మాలు (7.40 లక్షలు)  లేదా 
    జుగకా జోపిా  ప్ున్:న్నవాస కాలనీలు (17.76 లక్షలు) మర్కయూ కరమబదీధకర్కంచిన్ అన్ధకీృత కాలనీలు (17.76 లక్షలు) 

6. పెై వాటిలో చటరబద్ధమెైన్ న్నవాస్ాలుగా గుర్కతంచబడన్న పాాంతాలేవి? 

జ. జుగకా  జోపిా  పాాంతాలు, అన్ధకీృత కాలనీలు 
7. ప్ద్ ప్జాలు క న్ని పాాంతాలలో న్నవాస్ాలు ఏరపరచుక న్ాిరప. తర్ాాత అధకిారపలు ఈ పాాంతాలన్ు చటరబద్ధమెనై్ 

న్నవాస్ాలుగా గుర్కతంచారప. అవి ఏవి?  
జ. ముర్కకివాడలుగా గుర్కతంచిన్ పాాంతాలు, జుగకా  జోపిా  ప్ున్:న్నవాస కాలనీలు, కరమబదీధకర్కంచిన్ అన్ధీకృత కాలనీలు 

8. జుగకా  జోపిా  అంట ేఏమిటి?  జ. గుడసిె 
9. డిలీల కి మాసరర్ ప్ణాాళికలన్ు తయారప చసేిన్ సంసధ ఏది?  జ. డిలీల అభివృదిద  సంసథ (DDA – Delhi Development Authority)  

10. డిలీల క ిఇప్పటి వరకూ ఎన్ని మాసరర్ ప్ణాాళికలన్ు తయారప చేస్ారప?  జ. మూడు 
11. చటరబద్ధమెనై్ న్నవాస్ాలుగా గుర్కతంచబడన్న పాాంతాలలో ఎంత శాతం జన్ాభా న్నవససిుత న్ాిరప?  

జ. 20.1 శాతం (జుగకా జోపిా  పాాంతాలలో 14.8%, అన్ధకీృత కాలనీలలో 5.3%, మొతతం 20.1%) 

12. ఎకుివ మంద ిజన్ాభా ఏ న్నవాస పాాంతంలో న్నవససిుత న్ాిరప? ఎంత శాతం? 

జ. ఎకుివ మంద ిజన్ాభా ప్ణాాళికాబద్ధ కాలనీలు లో న్నవసిసుత న్ాిరప. అది 23.7 శాతం 

13. కరమబదీధకర్కంచిన్ అన్ధీకృత కాలనీలలో ఎంత జన్ాభా న్నవససిుత న్ాిరప? వార్క శాతం ఎంత? 

జ. కరమబదీధకర్కంచిన్ అన్ధీకృత కాలనీలలో 17.76 లక్షల జన్ాభా న్నవసిసుత న్ాిరప. వార్క శాతం 12.7 

14. ఎకుివ మంద ిపద్్ ప్జాలు ఏ న్నవాస పాాంతంలో న్నవససిుత న్ాిరప? ఎంత శాతం? 

జ. ఎకుివ మంద ి(26.64 లక్షలమంది) ప్ద్ ప్జాలు “ముర్కకివాడలుగా గుర్కతంచిన్ పాాంతాలు” లో న్నవసిసుత న్ాిరప. అద ి19.1% 

విశాఖ్పటిాం జనాభా 
సంవతారం జన్ాభా మారపప శాతంలో 

1901 40,892 --- 

1911 43,414 +6.2% 

1921 44,711 +3.0% 

1931 57,303 +28.2% 
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1941 70,243 +22.6% 

1951 1,08,042 +53.8% 

1961 2,11,190 +95.5% 

1971 3,63,467 +72.1% 

1981 6,03,630 +66.1% 

1991 7,52,031 +24.6% 

2001 13,45,938 +78.97% 

2011 20,35,690 +51.2% 

 
1. విశాఖప్టిం జన్ాభా గణనీయంగా పరెగడాన్నకి గల కారణమేమి? 

జ. ర్వేు ప్టరణం ఉండడం, రవాణా స్ౌకర్ాయలు అభివృదిధ  చెంద్డం, విద్య, ఉపాధ ిఅవకాశాలు ఎకుివగా ఉండడం, వ దై్య 
సద్ుపాయాలు ఎకుివగా ఉండడం, వరతక, వాయపార్ాలు  అభివృదిధ  చెంద్డం మొద్లెైన్వి. 

2. ఏ ద్శకం న్ుంచి ఏ ద్శకాన్నకి జన్ాభా పరెపగుద్ల (శాతంలో) అతయధకింగా ఉంద?ి 

జ. 1941-51 ద్శకం న్ుంచి 1951-61 ద్శకాన్నకి జన్ాభా పెరపగుద్ల (శాతంలో) అతయధకింగా ఉంది. అది 95.5% 

3. ఏ ద్శకం న్ుంచి ఏ ద్శకాన్నకి జన్ాభా పరెపగుద్ల (శాతంలో) అతి తకుివగా  ఉంది? 

జ. జ. 1901-11 ద్శకం న్ుంచి 1911-21 ద్శకాన్నకి జన్ాభా పరెపగుద్ల (శాతంలో) అతి తకుివగా  ఉంది. అది 3.0% 

4. జన్ాభా సుమారపగా ర్ ండు ర్ టుల  ఏ ద్శకంలో పరె్కగకంది? జ. 1951-61 ద్శకంలో  
5. ఈ ప్టిరక లో నీవు గమన్నంచిన్ మారపపలేవి? 

జ. విశాఖప్టిం జన్ాభా పెరపగుతూన్ ేఉంది. అయితే పెరపగుద్ల ర్ేటులో హ చుి తగుా లు ఉన్ాియి.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( ఈ కిరంద్ ఇవాబడిన్ ప్టిరక టకె్ట్ బుక్ లో లేద్ు. జూన్-2015 ప్ర్ీక్షలలో ఇవాబడింది) 
డిల్లల నగర జనాభా  

సంవతారం జన్ాభా (లక్షలోల ) 
1951 20 

1961 35 

1971 48 

1981 68 

1991 100 

2001 120 

 
1. డిలీల న్గర జన్ాభా అన్ూహయంగా ఏ ద్శాబదంలో పరె్కగకంది? దాన్నకి ప్ాధాన్ కారణం ఏమెై ఉండవచిన్న నీవు 

అన్ుకుంటున్ాివు? (జూన్-2015 లో ఇచిిన్ ప్శాి) 
 జ. 1. 1981-91 ద్శాబదంలో డలిీల న్గర జన్ాభా అతయధికంగా పెర్కగకంది. 
2. ఉపాధ ిఅవకాశాలు, వలసలు, విద్య, వ దై్య సద్ుపాయాలూ మొద్లగు కారణాల వలన్ డిలీల జన్ాభా పరె్కగకంది. 

2. డిలీల జన్ాభా 5 ర్ టుల  పరెగడాన్నకి ఎన్ని ద్శాబాద లు ప్టిరంది? 

జ. 4 ద్శాబాద లు ప్టిరంది. 1951 ద్శకంలో 20 లక్షల జన్ాభా 1991 ద్శకంలో 100 లక్షలు అయింది. 
3. 1991 ద్శకం న్ుంచి 2001 ద్శకాన్నకి జన్ాభా ఎంత శాతం పరె్కగకంది?  జ. 20% 

 

8. పుజలు – వలస్తలు 
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1. పెై ప్టం దనే్న గుర్కంచి తెలియచసేుత ంద?ి  

జ. 2001 -2011 మధ్య ప్టరణం న్ుంచి ప్టరణాన్నకి అంతర ర్ాష్టర  ేన్నకర వలస అంచన్ాన్ు తెలియజసేుత ంది. 
2. డిలీల క ిఏ ర్ాష్టరంే న్ుంచి వలసలు ఎకుివగా  ఉన్ాియి?  జ. ఉతతర ప్దాేశ్ న్ుంచి 

3. డిలీల క ిఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల  న్ుంచి  వలసలు వసుత న్ాిరప?  బీహార్, ఉతతర ప్దాేశ్ ల న్ుంచి 

4. ఏ ఏ ర్ాష్ార ల న్ుంచి వలసలు ఎకుివగా ఉన్ాియి?  జ. ఉతతరప్దాేశ్, బీహార్  
5. ఆంద్ా ప్దాేశ్ న్ుంచి ఏ ర్ాష్ార ే న్నక ివలసలు జరపగుతున్ాియి? జ. కర్ాో టక ర్ాష్ార ే న్నకి 
6. ఆంద్ా ప్దాేశ్ న్ుంచి కర్ాో టక ర్ాష్ార ే న్నకి వలసలకు కారణం ఏమి అయి ఉండవచుి? 

జ. కర్ాో టక ర్ాష్టరంే లోన్న బ ంగుళూరప లో స్ాఫ్టర వరే్ ప్ర్కశరమ బాగా అభివృదిద  చెందింది. ఆ ప్ర్కశరమ లో ఉదో యగాలకోసం 
వలసలు జరపగుతున్ాియి. 

7. బీహార్ న్ుంచి ఏ ఏ పాాంతాలకు వలసలు జరపగుతున్ాియి?  జ. ప్శ్చిమ బ ంగాల్, ఉతతరప్దాేశ్, డలిీల లకు  
8. ఉతతర ప్దాేశ్  న్ుంచి ఏ ఏ పాాంతాలకు వలసలు జరపగుతున్ాియి?  జ. మహార్ాష్టర ,ే గుజర్ాత్, డిలీల లకు    
9. డిలీలకి అతయధకి వలసలు ఎంద్ుకు ఉన్ాియి? 

జ. డిలీల దేశాన్నకి ర్ాజధాన్న గా ఉండడం వలల  అన్ేక ప్భాుతా కార్ాయలయాలు ఉంటాయి. ఉదోయగం కోసం అన్ేక మంద ివలస వస్ాత రప. 
ఉపాధ ిఅవకాశాలు ఎకుివగా ఉండడం, విద్య, వ ైద్య సద్ుపాయాలూ ఎకుివగా ఉండడం వలల  వలసలు ఎకుివగా ఉన్ాియి.  

10. 2007 – 08 లో సూథ ల ర్ాష్ోర ే తపతిత  అతయంత తకుివగా ఉన్ి ఈశాన్య ర్ాష్ార ే ల పర్పల  ర్ాయండ.ి 
జ. అరపణాచల్ ప్ాదశే్, న్ాగాలాండ్, మణపి్ూర్, మిజోరం, తిపా్ుర, మఘేాలయ  

11. 2007 – 08 లో అస్ో ం సూథ ల ర్ాష్ోర ే తపతిత  ఎంత?  జ. 0.2 – 0.6 లక్షల కోటుల  
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1. పెై ప్టం దనే్న గుర్కంచి తెలియచసేుత ంద?ి  

జ. 2001 -2011 మధ్య గరా మీణం న్ుంచి ప్టరణాన్నక ిఅంతర ర్ాష్టర  ేన్నకర వలస అంచన్ాన్ు తెలియజేసుత ంది. 
2. ఆంధ్పా్దశే్ ర్ాష్ార ే న్నక ిఏ ర్ాష్టరంే లోన్న గరా మీణ పాాంతాల న్ుంచి వలస వసుత న్ాిరప? జ. కర్ాో టక ర్ాష్టరంే  
3. డిలీల క ిఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల  న్ుంచి  వలసలు వసుత న్ాిరప?  బీహార్, ఉతతర ప్దాేశ్ ల న్ుంచి 

4. బీహార్ న్ుంచి వలసలు ఏ ఏ పాాంతాలకు జరపగుతున్ాియి? జ. ప్శ్చిమ బ ంగాల్, ఉతతర ప్దాేశ్, డలిీల  
5. ఉతతర ప్దాేశ్ లోక ిఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల న్ుంచి వలసలు వసుత న్ాిరప? జ. బీహార్, మధ్య ప్ాదశే్ ల న్ుంచి 

6. గరా మీణ పాాంతాల న్ుంచి ప్టరణ పాాంతాలకు వలస వ ళళటాన్నక ిప్ధాాన్ కారణం ఏమిట?ి  
జ. గరా మీణ పాాంతాలలో తగకన్న్ని ఉపాధి అవకాశాలు లేవు.  గరా మీణ ఉపాధలిో తగకన్ంత ఆదాయం లేద్ు. అంద్ువలల  
గరా మీణ ప్జాలు ప్టరణ పాాంతాలలో మరెపగ ైన్ ఉపాధ ికోసం వలస వ ళుతున్ాిరప.  

7. జన్గణన్ ప్కాారం భారతదేశంలో ప్ాతి న్లుగుర్కలో ఎంతమంది వలస వచిిన్ వాళుళగా ఉన్ాిరప?                        
జ. ఒకరప  (జాత్తయ జన్ాభా గణన్ ప్ాకారం భారతదశేంలో ప్తాి న్ాలావ వయకిత వలస వచిిన్ వాళళళ) 

8. 2001 జన్గణన్ ప్ాకారం వలస వ ళిళన్ వాళళలోల  ఒక ర్ాష్టర ంే న్ుంచి మర్కక ర్ాష్ార ే న్నకి వలస వ ళిళన్ వార్క శాతం ఎంత? జ. 13.8% 

9. 2001 జన్ాభా లెకిల ప్కాారం ఎంత మంద ి వలస వ ళాళరప?    జ. 30.7 కోటల  మంది లేదా 307 మిలియన్ల  మంది 
10. సీత రలు వలస వ ళళటాన్నకి ప్ధాాన్ కారణం ఏద?ి        జ. వివాహం 

11. ప్ురపష్టులు వలస వ ళళటాన్నక ిప్ాధాన్ కారణం ఏద?ి   జ. ఉపాధి లేదా ఉపాధకిోసం అన్ేాష్టణ 

12. ఒక వయకితన్న వలస వ ళిళన్ వాళుళగా గుర్కతంచటాన్నకి జన్ాభా గణన్ ఉప్యోగకసుత న్ి పాామాణకిాలేవి?  
జ. 1. జన్ాస్ాథ న్ం – ఒక వయకిత ప్ుటిరన్ ప్దాేశం 

2. ఇంతకుముంద్ు న్నవాసం ఉన్ి సథలం – ఒక వయకిత ఆరప న్ లలు లేదా అంతకు మించి ఎకుివ కాలం పాటు ఉన్ి ప్దాేశం 
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1. పెై ప్టం దనే్న గుర్కంచి తెలియచసేుత ంద?ి   
జ. 2001 -2011 మధ్య ప్ధాాన్ అంతర ర్ాష్టర  ేవలస మార్ాా ల  అంచన్ాన్ు తలెియజసేుత ంది. 

2. పెై ప్టంలో ఎన్ని అంతర ర్ాష్టర  ే ప్ధాాన్ వలస మార్ాా లన్ు చూపించారప?  జ. ప్ది 
3. ఉతతర భారత దశేం లో అంతర ర్ాష్టర  ే ప్ధాాన్ వలస మార్ాా లు ఏ ఏ ర్ాష్ార ే లలో ఉన్ాియి? 

జ. ఉతతర ప్దాేశ్, మధ్య ప్దాేశ్, హర్ాయన్ా, డలిీల  
4. తూరపప భారత దేశం లో అంతర ర్ాష్టర  ే ప్ాధాన్ వలస మార్ాా లు ఏ ఏ ర్ాష్ార ే లలో ఉన్ాియి? 

జ. బీహార్, ప్శ్చిమ బ ంగాల్ 

5. ద్క్ణి  భారత దేశం లో అంతర ర్ాష్టర  ే ప్ధాాన్ వలస మార్ాా లు ఏ ఏ ర్ాష్ార ే లలో ఉన్ాియి?  జ. తమిళన్ాడు, ఆంధ్ాప్దాశే్  
6. సూథ ల ర్ాష్ోర ే తపతిత  అంటే ఏమిట?ి 

జ. ఒక ర్ాష్టరంే లో ఒక సంవతారంలో తయార్ ైన్ అన్ని అంతిమ వసుత , సవ్ల విలువన్ు ఆ ర్ాష్టర  ేసూథ ల ర్ాష్ోర ే తపతిత  అంటారప. 
7. తమిళన్ాడు ర్ాష్టరంేలో అంతర, బాహయ వలసలకు కారణాలు కన్ుగకన్ండి. 

జ. తమిళన్ాడు లో చిత ాప్ర్కశరమ బాగా అబివృదిద  చెంద ిఉంద.ి చలన్ చితా ప్ర్కశరమలో ఉపాధ ిఅవకాశాలు కోసం, ఇతర 
ప్ర్కశరమలలో, సంసథలలో ఉపాధి అవకాశాల కోసం కరేళ న్ుంచి తమిళన్ాడుకు ఎకుివగా వలస వసుత న్ాిరప. కరేళ 
ర్ాష్టరంేలోన్న ప్ర్ాయటక (టటర్కజం) ప్ర్కశరమ లో ఉపాధి అవకాశాల కోసం తమిళ న్ాడు న్ుండి కేరళకు వలస వ ళుతున్ాిరప. 

8. అన్ని ప్ధాాన్ అంతర ర్ాష్టర  ేవలస మార్ాా లలో ఏ మారాంలో అతయధిక వలసలు జరపగుతున్ాియి? 

జ. ఉతతరప్ాదశే్ న్ుంచి డలిీల కి  
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్నన్న తెలియచేసుత ంద?ి జ. 1961 – 2011 ల మధ్య భారతదేశంలో ప్టరణ జన్ాభా పెరపగుద్లన్ు తెలియచేసుత ంది. 
2. 1991 – 2001 మధ్య ప్టరణ జన్ాభా ఎంత పెర్కగకంద?ి జ. 67 మిలియన్ుల  (40+13+14) లేదా 6.7 కోటుల   
3. ఏ ద్శాబదం లో ప్టరణ జన్ాభా పెరపగుద్ల లో ఖచిితంగా 5 వ వంతు గరా మీణ పాాంతాల న్ుంచి ప్టరణ  పాాంతాలకు వలస  

వ ళళటం వలల  పెర్కగకంద?ి 

జ. 1971 – 81 ద్శాబదం లో (26+14+10 = 50 మిలియన్ుల . 50 మిలియన్లలో 5 వ వంతు 10 మిలియన్ుల ) 
4. 2001 – 2011 లో సహజ పరెపగుద్ల వలన్ ప్టరణ జన్ాభా ఎంత పెర్కగకంద?ి  జ. 40 మిలియన్ుల  లేదా 4 కోటుల   
5. ఏ ద్శాబదం లో సహజ పరెపగుద్ల వలన్ ప్టరణ జన్ాభా అతయధికంగా పెర్కగకంద?ి జ. 1961 – 71 ద్శాబదంలో 

(సహజ పెరపగుద్ల వలన్ ఎంతశాతం జన్ాభా పెర్కగకందో  ప్తాి ద్శాబాద న్నకి లెకిించాలి. ఉదా:- 1961 – 71 ద్శాబదంలో 
సహజ పెరపగుద్ల వలన్ పెర్కగకన్ జన్ాభా 20 మిలియన్ుల . మొతతం 31 (20+5+6) మిలియన్ల  జన్ాభా పెర్కగకంది. శాతం 
లెకిించడం : 20 / 31  x 100 = 65%. ఈ విధ్ంగా అన్ని ద్శాబాద లకు శాతం లెకిిస్త  1971 – 81 ద్శాబాద న్నక ి52%,  
1981 – 91 ద్శాబాద న్నకి 63%, 1991 – 2001 ద్శాబాద న్నకి 60%, 2001 – 2011 ద్శాబాద న్నక ి44% వచిింది) 

6. భారతదేశంలో ప్టరణ జన్ాభా పెరపగుద్లకు ప్ధాాన్ కారణం ఏది?    
జ. సహజ పెరపగుద్ల. 2001 – 11 మధ్యకాలంలో సహజ పరెపగుద్ల  వలన్ ప్టరణ జన్ాభా 44% పెర్కగకంది. 

7. ప్టరణ జన్ాభా పెరపగుద్లకు ర్ ండవ ప్ధాాన్ కారణం ఏది?  
జ. గరా మీణ పాాంతాలన్ు ప్టరణ పాాంతాలుగా ప్ాకటించడం, ప్టరణ పాాంతాలు విసతర్కంచడం. 2001 – 11 మధ్యకాలంలో గరా మీణ 
పాాంతాలన్ు ప్టరణ పాాంతాలుగా ప్కాటించడం, ప్టరణ పాాంతాలు విసతర్కంచడం వలన్ ప్టరణ జన్ాభా 32% పరె్కగకంది. 

8. ప్టరణ జన్ాభా పెరపగుద్లకు మూడవ ప్ాధాన్ కారణం ఏద?ి                
జ. గరా మీణ పాాంతాల న్ుంచి ప్టరణాలకు వలస వ ళళటం. 2001–11 మధ్యకాలంలో గరా మీణ పాాంతాల న్ుంచి ప్టరణాలకు 
వలస వ ళళటం వలన్ ప్టరణ జన్ాభా 24% పరె్కగకంది. 

9. ప్టరణాలకు వలస వ ళళళ వాళళలోల  ఎకుివ మంది అవయవసీదకృత రంగంలో ప్న్నచసేుత న్ాిరప. దీన్నక ికారణం ఏమిట?ి                           
జ. వయవసీదకృత రంగంలో ప్న్న దొరకటం కష్టరం. వయవసీథకృత రంగంలో ఉదో యగ అవకాశాలు తకుివగా ఉంటాయి. ఆ ఉదో యగాలకు 
ప్ాతయేక న్ ైప్ుణాయలు అవసరం. కాబటిర  ప్టరణాలకు వలస వ ళళళ వాళళలోల  ఎకుివ మంద ి అవయవసీదకృత రంగంలో 
ప్న్నచేసుత న్ాిరప. 
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1. పెైన్ ఇవాబడని్ గరా ఫున్ు విశలలశ్చంచుము. 
జ. 1. ఈ గరా ఫు 2007 -08 లో భారత దశేంలో కాలాన్ుగుణ వలసదారపల న్ేప్థ్యం గుర్కంచి తెలియచేసుత ంది. 
2. గరా మీణ కార్కాకులపెై జాత్తయ కమీష్టన్ 1990లలో ఇచిిన్ న్నవదేిక లో అసమాన్ అభివృదిధ , పాాంతాల మధ్య 
అసమాన్తలు కాలాన్ుగుణ వలసలకు కారణం అన్న ప్ర్కింద.ి 
3. కాలాన్ుగుణ వలస వ ళళళ వాళళలోల  షడెూయలా్ కులాల వారప 19%, షెడూయలా్ తెగల వారప 23% ఇతర వ న్ుకబడిన్ 
తరగతుల వారప 40%, ఇతరపలు 18% గా ఉన్ాిరప. 
4. షడెూయలా్ కులాల వారప (SC),  షడెూయలా్ తగెల వారప (ST) కలిస ి42% మంది కాలాన్ుగుణ వలస వ ళళళ వాళళలోల  
ఉన్ాిరప. ఇతర వ న్ుకబడని్ తరగతుల వారప (OBC)  40% మంది కాలాన్ుగుణ వలస వ ళళళ వాళళలోల  ఉన్ాిరప. అన్గా 
తకుివ కులాల వారప, తకుివ ఆదాయం వచేి  వాళళళ ఎకువగా కాలాన్ుగుణ వలసలకు వ ళుతున్ాిరప. 
5. క న్ని గకర్కజన్ పాాంతాలలో బయటి వాళుల  ర్ావటం వలల , ఆన్కటరలు కటరటాన్నకి, గన్ుల తవాకాన్నకి ప్జాలు న్నర్ాాసతిులు 
కావటం వలల  తాతాిలికంగా తప్పన్నసర్కగా వలస వ ళాళలిాన్ ప్ర్కసిథతి ఏరపడింది. 
6. గరా మాల న్ుంచి వయవస్ాయ కూలీలు, సన్ికారప ర్ ైతులు, తకుివ ఆదాయం కలవారప, ద్ళితులు, ఆదవిాసలీు 
తాతాిలికంగా ఇతర పాాంతాలకు వలస వ ళతారప.  
7. వలస వ ళళళ వాళళలోల  ఎకుివ మంది అవయవసీదకృత రంగంలో తకుివ వతేన్ాలకు ప్న్నచసేుత ంటారప. 
8. సవర గకర్కజన్ జాతికి చెందని్ మగవాళుళ అస్ాాం లోన్న తోటల ప్న్నకి, ముండ, సంతాల్ జాతి ప్ురపష్టులు ఓడశిాలోన్న 
గన్ులలో ప్న్న చేయటాన్నకి, మహార్ాష్టర  ేలోన్న చపే్ల పాాసెసింగ్ కర్ాాగార్ాలలో కేరళ న్ుంచి మహ ళలు వలస వ ళతారప. 
9. వీర్కక ిప్భాుతాం వివిధ్ ప్థ్కాల దాార్ా ఆర్కధక సహాయం చయేడం, తకుివ వడీా  క ిఅప్ుపలు ఇవాడం, ఉపాధి ప్న్ులు 
కలిపంచడం వంటవిి చసే్త  క ంతవరకూ ఈ వలసలన్ు తగకాంచవచుి. 

 

 

9. రాాంపురాం : ఆరిిక వావసి్త 
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భారతదేశంలో స్ాగు కింద్ ఉన్ి భూమి 

సంవతారం స్ాగు విసీత రోం (మిలియన్ హ కార రలలో) 
1950 120 

1960 130 

1970 140 

1980 140 

1990 140 

2000 140 

2010 140 

1. పెై ప్టిరక ఏమి తెలియచేసుత ంద?ి   
జ. భారతదేశంలో 1950 న్ుంచి 2010 వరకూ స్ాగు కింద్ ఉన్ి భూమి విసీత ర్ాో న్ని హ కార రలలో  తెలియజేసుత ంది. 

2. పెై ప్టిరక న్ుంచి నీవు ఏమి గరహ ంచావు? జ. స్ాగు విసీత రోం 1970 న్ుంచి పెరగలేద్ు. 
3. 1950 లో భారతదేశంలో స్ాగుభూమి విసీత రోం ఎంత?       జ. 120 మిలియన్ హ కార రపల  
4. 1970 లో భారతదేశంలో స్ాగుభూమి విసీత రోం ఎంత?       జ. 140 మిలియన్ హ కార రపల   
5. 1970 న్ుంచి స్ాగు భూమి విసీత రోం ఎంద్ుకు పరెగలేద్ు?  

జ. 1970 న్ాటిక ిదశేంలోన్న వయవస్ాయాన్నకి ప్న్నకి వచేి భూములన్ు వయవస్ాయ భూములు గా మార్ేి స్ారప. మర్కంత 
భూమిన్న క తతగా స్ాగులోక ిత్తసుకుర్ావటాన్నక ిఅవకాశం లేద్ు. కావున్ 1970 న్ుంచి స్ాగు భూమి విసీత రోం పరెగలేద్ు. 

6. స్ాగు విసీత రోం సిథరంగా ఉన్ిప్ుడు ఉతపతితన్న ఏ విధ్ంగా పెంచాలి? జ. హ కార రపకు దిగుబడిన్న పెంచితే ఉతపతిత  పెరపగుతుంది. 
7. ద్ుగుబడిన్న పెంచే మార్ాా లేవి? 

జ. ఎరపవులు ఉప్యోగకంచడం, కిరమి సంహారక మంద్ులు ఉప్యోగకంచడం, అధకి ద్ుగుబడిన్న ఇచేి వితతన్ాలు 
ఉప్యోగకంచడం, బహుళ ప్ంటల స్ాగు వంట ిన్ూతన్ ప్ద్ధతులన్ు ఉప్యోగకంచడం మొద్లెైన్వి. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. ఈ ప్టిరక న్ు విశలలశ్చంచుము. 
జ. 1. ఈ ప్టిరక భారతదేశంలో 1950 న్ుంచి 2010 వరకూ స్ాగు కింద్ ఉన్ి భూమి విసీతర్ాో న్ని హ కార రలలో  తలెియజసేుత ంద.ి 
2. 1950 లో 120 మిలియన్ హ కార రపల  గా ఉన్ి స్ాగుభూమి విసీత రోం 1970 న్ాటిక ి140 మిలియన్ హకేాత రపల  వరకూ పెర్కగకంది 
3. 1970 న్ాటికి దశేంలోన్న వయవస్ాయాన్నకి ప్న్నకి వచేి భూములన్ు వయవస్ాయ భూములు గా మార్ేి స్ారప. మర్కంత 
భూమిన్న క తతగా స్ాగులోక ిత్తసుకుర్ావటాన్నక ిఅవకాశం లేద్ు. కావున్ 1970 న్ుంచి స్ాగు భూమి విసీత రోం పరెగలేద్ు. 
4. జన్ాభా మాతాం ద్శాబాద న్నక ిద్శాబాద న్నకి పరెపగుతూన్ే ఉంది. జన్ాభాకు తగకన్టుర గా ఉతపతితన్న పెంచవలసని్ అవసరం ఉంది 
5.  హ కార రపకు దగిుబడిన్న పెంచిత ేఉతపతిత  పరెపగుతుంది. ఎరపవులు ఉప్యోగకంచడం, కిరమి సంహారక మంద్ులు 
ఉప్యోగకంచడం, అధిక ద్ుగుబడని్న ఇచేి  వితతన్ాలు ఉప్యోగకంచడం, బహుళ ప్ంటల స్ాగు వంటి న్ూతన్ ప్ద్ధతులన్ు 
ఉప్యోగకంచడం వలల  హ కార రపకు దిగుబడి పెర్కగక ఉతపతిత  పెరపగుతుంది. 
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1. 1 హ కార రపకు ఎన్ని ఎకర్ాలు? జ. సుమారప 2 ½ ఎకర్ాలు. 
2. 2 హ కార రల కంటే తకుివ స్ాగు భూమి విసీత రోం కలిగకన్ ర్ ైతులన్ు ఏమంటారప?    జ. చిన్ి ర్ ైతులు 
3. 2 హ కార రల కంటే ఎకుివ స్ాగు భూమి విసీత రోం కలిగకన్ ర్ ైతులన్ు ఏమంటారప?    జ. మధ్య తరగతి, పదె్ద  ర్ తైులు 
4. దేశంలో న్న మొతతం ర్ ైతులలో చిన్ి ర్ తైుల శాతం ఎంత?         జ. 87%  
5. దేశంలో న్న మొతతం ర్ ైతులలో మధ్య తరగతి, పదె్ద  ర్ ైతుల శాతం ఎంత?       జ. 13% 

6. దేశంలోన్న మొతతం స్ాగు భూమిలో చిన్ి ర్ ైతుల స్ాగు భూమి ఎంత శాతంగా ఉంది?    జ. 48% 

7. దేశంలోన్న మొతతం స్ాగు భూమిలో మధ్య తరగతి, పదె్ద  ర్ తైుల స్ాగు భూమి ఎంత శాతంగా ఉంది?   జ. 52% 

8. దేశంలో స్ాగు భూమి ప్ంపిణ ీలో అసమాన్తలు ఉన్ాియన్న ఎలా చపె్పగలవు? 

జ. 87% చిన్ి ర్ తైులు 48% స్ాగుభూమిన్న స్ాగు చేయడం, 13% మధ్య తరగతి, పదె్ద  ర్ తైులు 52% స్ాగుభూమిన్న స్ాగు 
చేయడం అన్దేి దశేంలో స్ాగు భూమి ప్ంపిణ ీలో అసమాన్తలు ఉన్ాియన్న సూచిసుత ంది. 

9. దేశంలో అన్ేకమంద ిర్ తైులకు చిన్ి కమతాలు (చిన్ి ప లాలు) ఉండడాన్నక ికారణం ఏమిటి? 

జ. వయవస్ాయం తప్ప మిగతా రంగాలలో ఉపాధ ిఅవకాశాలు ఎకుివగా లేకపో వడం మర్కయూ ఇతర కారణాల వలన్ 
ఎకుివ మంద ివయవస్ాయం పె ైఆధారప్డుతున్ాిరప. తండిా న్ుంచి వారసతాంగా వచేి భూమిన్ే  కుమారపలు పదె్ద  అయిన్ 
తరపవాత  ప్ంచుకుంటున్ాిరప. అంద్ువలల  పదె్ద  కమతాలు చిన్ి కమతాలుగా మారపతున్ాియి.  

10. పెైన్ ఇవాబడని్ “పెై గరా ఫుల” లోన్న సమాచార్ాన్ని ప్టిరక రూప్ం లో ర్ాయండి. 
ర్ ైతుల రకాలు స్ాగుభూమి విసీత రోం ర్ ైతుల శాతం స్ాగుభూమి శాతం 

చిన్ి ర్ తైులు 2 హ కార రల కంటే తకుివ 87% 48% 

మధ్య తరగతి, పదె్ద  ర్ ైతులు 2 హ కార రల కంటే ఎకుివ 13% 52% 

11. పెై ప్టిరక లోన్న సమాచారం ఆధారంగా “పెై గరా ఫులన్ు తయారపచేయండి. 

 
డిశ ాంబరు 2011 లో వివిధ్ వావసాయ పనులకు ఆాంధ్ుపుదేశ్ లో రోజువారీ కూలి ర టుల  (రూపాయలోల ) 

కార్కాకులు ద్ున్ిటం వితతటం కలుప్ుత్తయటం న్ాటుల  వయేటం కోత పో త న్ూర్కపడ ి ప్తితఏరడం 
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ప్ురపష్టులు 214 197 215 -- 164 168 152 -- 

సీత రలు  -- 152 130 143 126 124 118 136 

 
1. పెై ప్టిరక దేన్న గుర్కంచి తలెియచేసుత ంది? 

జ. డిశ ంబరప 2011 లో వివిధ్ వయవస్ాయ ప్న్ులకు ఆంధ్ాప్దాేశ్ లో ర్ోజువార్ీ కూలి ర్ టుల  (రూపాయలోల ) గుర్కంచి పెై ప్టిరక 
తెలియజేసుత ంది. 

2. ప్ురపష్టులకంట ేసీత రలకు తకుివ కూలీ ఇవాడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ.  సీత రలు ప్ురపష్టుల కంట ేశార్రీకంగా తకుివ బలం కలిగక ఉంటారన్న, ప్ురపష్టులతో పో లిస్త  ప్న్ులు తకుివ  
స్ామరధాంతో చేస్ాత రన్ే కారణంతో ప్ురపష్టులకంటే సీత రలకు తకుివ కూలీ ఇసుత న్ాిరప. 

3.  సీత రలు చయేన్న ప్న్న ఏది? ఎంద్ుకు ఆ ప్న్న చయేరప?   
జ. సీత రలు చయేన్న ప్న్న ద్ున్ిటం. ద్ున్ిటాన్నకి ఎకుివ శార్రీక శరమ అవసరం. ప్ురపష్టులతో పో లిస్త  సీత రలు అంతగా శార్రీక 
శరమ చేయలేరన్ే కారణంతో సీత రలు ద్ున్ిటం అన్ే ప్న్నన్న చయేరప. 

4. సీత రలు మాతమాే చేస ్ప్న్ులేవి?  జ. న్ాటుల  వేయటం, ప్తిత  ఏరడం 

5. ర్ాష్టరంేలోన్న ప్భాుతా, పెైరవటే్ యజమాన్ులు చలెిలంచవలసని్ కనీస కూలీర్టేలన్ు ఎవరప ప్కాటసి్ాత రప?  జ. ర్ాష్టర  ేప్భాుతాం.  
6. ప్ురపష్టులు మాతామ ేచసే్ ప్న్న ఏద?ి  ఎంద్ుకు? 

జ. ప్ురపష్టులు మాతామ ేచసే్ ప్న్న ద్ున్ిటం. ద్ున్ిటాన్నక ిఎకుివ శార్ీరక శరమ అవసరం. సీత రలతో  పో లిస్త  ప్ురపష్టులు  
శార్రీకంగా బలంగా ఉంటారప. కాబటిర ప్ురపష్టులు మాతమాే ద్ున్ిటం అన్ ేప్న్న చేస్ాత రప. 

7. ఏ ఏ ప్న్ులలో సీత ర, ప్ురపష్టుల వేతన్ాలలో వయతాయసం ఉంది?  
జ. అన్ని ప్న్ులలో సీత ర, ప్ురపష్టుల వతేన్ాలలో వయతాయసం ఉంది. అన్ని ప్న్ులలో సీత రలు, ప్ురపష్టుల కంటే తకుివ వేతన్ాలు 
ప ంద్ుతున్ాిరప. 

8. సీత రలకు, ప్ురపష్టుల కంట ేతకుివ వేతన్ాలు ఇవాడాన్ని నీవు సమర్కదస్ాత వా? ఎంద్ుకు? 

జ. సీత రలకు, ప్ురపష్టుల కంట ేతకుివ వేతన్ాలు ఇవాడాన్ని న్నే్ు సమర్కధంచన్ు. సీత రలు ఇప్ుపడు అన్ని రంగాలలోన్ూ 
ప్ురపష్టులతో సమాన్ంగా ర్ాణసిుత న్ాిరప. సీత రలు, ప్ురపష్టుల కంటే తకుివగా ప్న్న చేస్ాత రన్దేి కేవలం అపో హ మాతామే. 

9. ప్ాభుతాం వివిధ్ ప్న్ులకు కనీస వేతన్ాలన్ు ఎప్పటకిప్ుపడు ప్కాటసిుత ంది. కనీస వతేన్ాలన్ు సీత ర, ప్ురపష్టులకు వేరప వేరపగా 
ప్ాకటసిుత ందా? ఎంద్ుకు? 

జ. ప్ాభుతాం సీత ర, ప్ురపష్టులకు వరేప వరేపగా కనీస వతేన్ాలన్ు ప్కాటించద్ు. ర్ాజాయంగం ప్ాకారం సీత ర, ప్ురపష్టులు సమాన్మే. 
కాబటిర సీత ర, ప్ురపష్టులకు ఒక ేవిధ్ంగా కనీస వతేన్ాలన్ు ప్భాుతాం ప్కాటిసుత ంది. 

10. పెై ప్టిరక లో ప్ురపష్టులు చసే్ వివిధ్ ప్న్ులలో దేన్నకి ఎకుివ కూలీ లభిసుత ంద?ి ఎంద్ుకు? 

జ. పెై ప్టిరక లో ప్ురపష్టులు చసే్ వివిధ్ ప్న్ులలో “కలుప్ు త్తయడాన్నకి” ఎకుివ కూలీ లభిసుత ంది. కలుప్ు మొకిలన్ు 
త్తయడాన్నకి ఎకుివ బలం అవసరం. కాబటిర  ఎకుివ కూలీ లభిసుత ంది. 

11. పెై ప్టిరక లో వివిధ్ వయవస్ాయ ప్న్ులకు ఇచిిన్ కూలీ ర్టేుల  ర్ాష్టరంే అంతా ఒకలేా ఉంటాయా?  
జ. పెై ప్టిరక్  లో వివిధ్ వయవస్ాయ ప్న్ులకు ఇచిిన్ కూలీ ర్ టుల  “సగటు కూలీ ర్ేటుల ”. ఇవి పాాంతాన్ని బటిర మారపతూ 
ఉంటాయి. 
 

 
 

 

11. ఆహార భదుత 
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్న గుర్కంచి తలెియచసేుత ంద?ి   

జ. 1970 -71 న్ుండి  2010 – 11 వరకూ వర్క, గోధ్ుమ, జొన్ి, న్ూన్ గకంజల ఉతపతిత  న్న తలెియజసేుత ంది. 
2. ఆహార భద్తాకు ఆహార ఉతపతితకి గల సంబంధ్ం ఏద?ి 

జ. ఆహార ఉతపతిత  పరె్కగకతే ఆహార భద్ాతన్ు సమరధవంతగా అమలు చయేడాన్నక ివీలవుతుంది. కాబటిర  ఆహార భద్తా కు 
సర్కపో యిటేంత ఆహార ధాన్ాయలన్ు ఉతపతిత  చేయటం ముఖయమెైన్ అవసరం. 

3. 1970 – 71 లో వర్క ఉతపతిత  ఎంత ?  జ. సుమారప 40 మిలియన్  టన్ుిలు 
4. 2010 – 11 లో వర్క ఉతపతిత  ఎంత ? జ. సుమారప 96 మిలియన్ టన్ుిలు    
5. ఉతపతితన్న  పెంచడాన్నక ిఏమి చయేాలి?  

జ. హ కార రపకి దిగుబడిన్న పెంచాలి. బహుళ ప్ంటల స్ాగు చయేాలి. అధకి దిగుబడిన్న ఇచేి వితతన్ాలు వాడాలి. 
6. ఏ ప్ంట యొకి ఉతపతిత  పరె్కగక, తర్ాాత తగకాంద?ి జ. జొన్ి  
7. జొన్ి ప్ంట యొకి ఉతపతిత  పరెగకపో వడాన్నక ికారణం ఏమిట?ి 

జ. జొన్ి విన్నయోగం తకుివగా ఉండడం, ప్భాుతాం సర్కయి నై్ పో ా తాాహం ఇవాకపో వడం, లాభాలు తకుివగా ఉండడం. 
8. ఆహారధాన్ాయలు అంటే ఏమిట?ి               జ. వంటన్ూన్ , ధాన్ాయలు, ప్ప్ుప దిన్ుసులన్ు కలిప ిఆహార ధాన్ాయలు అంటారప 
9. పెై గరా ఫ్ లో ఇవాబడని్ ఆహారధాన్ాయలలో ఏది “చిరపధాన్యం” లేదా “తృణ ధాన్యం”? జ. జొన్ి 

10. పెై గరా ఫ్ లో ఇవాబడని్ ఆహారధాన్ాయలలో ఏవి “ప్ాధాన్ ఆహార ధాన్ాయలు”? జ. వర్క, గోధ్ుమ 

11. పెై గరా ఫ్ లో ఇవాడిన్ ఆహారధాన్ాయలలో దేన్న ఉతపతిత  ఎకుివగా ఉంది? ఎంద్ుకు? 

జ. పెై గరా ఫ్ లో ఇవాడిన్ ఆహారధాన్ాయలలో వర్క ఉతపతిత  ఎకుివగా ఉంది. ఎకుివమంది ప్జాలు ప్ధాాన్ంగా వర్క న్న ఆహారంగా 
విన్నయోగకస్ాత రప. కావున్ వర్క క ిఎకుివ డమిాండు ఉంటుంది. ర్ తైులు ఎకుివగా వర్కన్న ప్ండిస్ాత రప. 

12. 40 సంవతార్ాల కాలంలో గోధ్ుమ ఉతపతిత  ఎంత న్ుంచి ఎంతకు పరె్కగకంది?  
జ. గోధ్ుమ ఉతపతిత  సుమారప 24 మిలియన్ టన్ుిల న్ుంచి 88 మిలియన్ టన్ుిలకు పరె్కగకంది. 

13. అంతోయద్య కారపా  ఉన్ి వాళలకు ప్ాతి కుటుంబాన్నకి, న్ లకు ఎన్నికలిోల ఆహారధాన్ాయలు అంద్ుతాయి?     జ. 35 కలిోలు 
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్న గుర్కంచి తలెియచసేుత ంద?ి   

జ. 1970 -71 న్ుండి  2010 – 11 వరకూ వర్క, గోధ్ుమ, జొన్ి, న్ూన్ గకంజల దగిుబడని్న (హ కార రపకు) తలెియజసేుత ంద్. 
2. ఆహార భద్తా లో ఆహార దగిుబడి పాాముఖయత ఏమిటి? 

జ. ఆహార ఉతపతిత  పరె్కగకతే ఆహార భద్ాతన్ు సమరధవంతగా అమలు చయేడాన్నక ివీలవుతుంది . 1970 న్ుంచి స్ాగు విసీత రోం 
సిథరంగా ఉంది. కాబటిర  అద ేస్ాగు విసీత రోం న్ుంచి ఎకుివ ఉతపతిత  చేయాలంటే దగిుబడని్న పెంచాలి. దగిుబడి పెర్కగకత ేఉతపతిత  
పెర్కగక ఆహార భద్తా కు సర్కపో యిేటంత ఆహారధాన్ాయలు లభయమవుతాయి. 

3. దిగుబడిన్న పెంచడాన్నక ిఏ ఏ విధాన్ాలన్ు అవలంబిసుత న్ాిరప?  
జ. దిగుబడిన్న పెంచటాన్నక ిస్ాగునీటి వసతిన్న పెంచటం, రస్ాయన్నక ఎరపవులు వాడడం, ప్ురపగు మంద్ులన్ు వాడడం, 
అధకి దిగుబడిన్న ఇచేి వితతన్ాలన్ు వాడడం, ప్ంట మార్కపడి ప్ద్ధతి, బహుళ ప్ంటల ప్ద్ధతి మొద్లెైన్ ప్ద్ధతులన్ు 
అవలంబించడం దాార్ా దిగుబడిన్న పెంచుతున్ాిరప. 

4. ఏ ప్ంటల దగిుబడులు హ చుి, తగుా లకు లోన్యాయయి?   
జ. జొన్ి, న్ూన్ గకంజలు. జొన్ి దగిుబడి 1990 – 91 వరకూ పరె్కగకంది. 2000 – 01 లో తగకాంది. 2010 – 11 లో పరె్కగకంది. 
న్ూన్  గకంజల దగిుబడ ి1980 – 81 లో తగకాంది. ఆ తరపవాత పెరపగుతూ ఉంది. 

5. 2010 – 1 1 లో హ కార రపకు 2000 కలిోలు కంటే ఎకుివ ద్ుగుబడిన్న ఇచేి  ప్ంటలేవి?  జ. గోధ్ుమ, వర్క 
6. తకుివ దగిుబడిన్న ఇచేి ప్ంటలన్ు ప్ాధాన్ంగా ఎటువంటి పాాంతాలలో స్ాగుచేస్ాత రప? జ. వర్ాష ధార పాాంతాలలో 
7. 1980 – 81 లో ఏ ప్ంట దగిుబడ ితగకాంది?   జ. న్ూన్ గకంజలు  
8. ఏ ప్ంట దిగుబడి ఎకుివగా ఉంది?  జ. గోధ్ుమ.   (8A) 2010 – 11 లో గోధ్ుమ దిగుబడి ఎంత?  జ. 3000 కిలోలు 
9. 1990 – 91 లో హ కార రపకు సుమారప 1750 కలిోల దిగుబడి గా గల ప్ంట ఏది?  జ. వర్క 

పటట్ క : తలస్తరి ఆహార ధ్ానాాల లభాత 

సంవతారం జన్ాభా న్నకర ఆహార న్నకర ప్ాభుతా ఆహారధాన్ాయల తలసర్క 
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(మిలియన్లలో) ధాన్ాయల ఉతపతిత  
(మిలియన్ 
టన్ుిలలో) 

దిగుమతులు
(మిలియన్ 
టన్ుిలలో) 

న్నలాలోల  
మారపప 

(మిలియన్ 
టన్ుిలలో) 

న్నకర లభయత 
(మిలియన్ 
టన్ుిలలో) 

లభయత ఒక 
ర్ోజుకు 

(గరా ములలో) 

1971 551 94.9 2 2.6 94.3 469 

1991 852 154.3 -0.1 -4.4 158.6 510 

2011 1202 214.2 -2.9 8.2 203.1 463 

1. 1971, 1991 ల  జన్ాభాన్ు, తలసర్క లభయతన్ు పో లిండి. 
జ. 1971 న్ుంచి 1991 న్ాటకిి జన్ాభా 551 మిలియన్ల  న్ుంచి 852 మిలియన్లకు పరె్కగకంది. తలసర్క లభయత కూడా ఒక 
వయకితకీ ఒక ర్ోజుకు 469 గరా ముల న్ుంచి 510 గరా ములకు పెర్కగకంది. 

2. 1991, 2011 ల  జన్ాభాన్ు, తలసర్క లభయతన్ు పో లిండి. 
జ. 1991 న్ుంచి 2011 న్ాటకి ిజన్ాభా 852 మిలియన్ల  న్ుంచి 1202 మిలియన్లకు పెర్కగకంది. తలసర్క లభయత మాతాం  ఒక 
వయకితకీ ఒక ర్ోజుకు 510 గరా ముల న్ుంచి 463 గరా ములకు తగకాంది. 

3. 2011 లో తలసర్క ఆహారధాన్ాయల లభయత తగాడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. దిగుమతులు కంట ేఎగుమతులు ఎకుివగా ఉండడం, ప్భాుతాం ద్గార ఎకుివగా న్నలాలు ఉండడం 

4. సంవతార్ాన్నక ిలభయతలో ఉన్ి ఆహారధాన్ాయలన్ు ఏవిధ్ంగా లెకిిస్ాత రప? 

జ. సంవతారంలో లభయతలో ఉన్ి  ఆహారధాన్ాయలు = సంవతారంలో ఆహారధాన్ాయల ఉతపతిత  + న్నకర దగిుమతులు – 
ప్ాభుతా న్నలాలలో తడేా 

5. సగటున్ ప్తాి వయకితకీ, ప్తాి ర్ోజూ లభయతలో ఉన్ి ఆహారధాన్ాయలన్ు ఏవిధ్ంగా లెకిిస్ాత రప? 

జ. సంవతార్ాన్నక ిలభయతలో ఉన్ి ఆహార ధాయన్ాయలన్ు జన్ాభా తో భాగకస్త  వసుత ంద ి

6. ఆహారధాన్ాయల లభయత పెంచటాన్నకి ఉన్ి మార్ాా లేవి? 

జ. ఉతపతిన్న పెంచడం, దగిుమతులు పెంచటం, ప్భాుతా న్నలాలన్ు ఉప్యోగకంచుకోవటం దాార్ా ఆహారధాన్ాయల లభయతన్ు 
పెంచవచుి. 

7.  ఆహారధాన్ాయల ఉతపతిత , లభయతల మధ్య తడేా ఎంద్ుకు ఉంటుంది? 

జ. ఉతపతిత  అయిన్ ఆహారధాన్ాయలలో క ంత వృధా అవుతుంద.ి క ంత ప్శువుల దాణాకు, క ంత వితతన్ాలకు ఉప్యోగకస్ాత రప. 
ఆహారధాన్ాయలలో క ంత భాగాన్ని ఎగుమతి చేస్ాత రప. క ంత భాగాన్ని ప్భాుతాం న్నలా ఉంచుతుంది. అంటే ఉతపతిత  
అయిన్ద్ంతా లభయతలో ఉండద్ు అన్న అరధం. 

8. న్నకర ఆహార ధాన్ాయల ఉతపతిత  అంటే ఏమిటి? 

జ. ఉతపతిత  అయిన్ ఆహారధాన్ాయలలో న్ుండి  “వృధా” అయిన్ దాన్నన్న, “ప్శువుల దాణా” కోసం  ఉంచిన్ దాన్నన్న, “వితతన్ాల 
కోసం” ఉంచిన్ దాన్నన్న త్తసవిేస్త  వచేి  దాన్నన్న న్నకర ఆహారధాన్ాయల ఉతపతిత  అంటారప.  

9. న్నకర దగిుమతులు అంటే ఏమిటి?  

జ. దిగుమతులలో న్ుండ ిఎగుమతులన్ు త్తసవిేయగా వచేి దాన్నన్న న్నకర దిగుమతులు అంటారప. దిగుమతులు కంట ే
ఎగుమతులు ఎకుివగా ఉంటే న్నకర దగిుమతులు రపణాతాకంగా ఉంటాయి. 

10. “ప్ాభుతా న్నలాలు” కి “ఆహార ధాన్ాయల లభయత” కు గల సంబంధ్ం ఏమిటి? 

జ. “ప్ాభుతా న్నలాలు” పరె్కగకతే  “ఆహార ధాన్ాయల లభయత” తగుా తుంది. 
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్న గుర్కంచి తలెియచసేుత ంద?ి   
జ. భారతదేశం లోన్న గరా మీణ పాాంతాలలో వివిధ్ ఆదాయ వర్ాా ల వారప  త్తసుకుంటున్ి ఆహారం (కాలర్లీలో) గుర్కంచి 
తెలియజేసుత ంది. 

2. శకిత న్న దేంటలల  క లుస్ాత రప?  జ. కాలర్లీలో  
3. గరా మీణ పాాంతాలోల  ప్ాజలు ఎంత శకితన్న ఇచేి  ఆహారం ఒక ర్ోజుకి త్తసుకోవాలి? జ. 2400 కాలర్లీు 
4. ప్టరణ పాాంతాలోల  ప్ాజలు ఎంత శకితన్న ఇచేి ఆహారం  ఒక ర్ోజుకి త్తసుకోవాలి? జ. 2100 కాలర్ీలు 
5. గరా మీణ పాాంతాలలో ఎంతశాతం ప్జాలు కాలర్లీ ద్ృష్ార ా తిన్వలసని్దాన్న కంటే తకుివ ఆహారం తింటున్ాిరప?  జ. 75% 

6. గరా మీణ పాాంతాలలోన్న  ఏ వర్ాా ల ప్ాజలు త్తసుకోవలసిన్ దాన్న కంట ేఎకుివ ఆహారం త్తసుకుంటున్ాిరప?  
జ. ఉన్ిత వర్ాా ల ప్జాలు 

7. గరా మీణ పాాంతాలలోన్న  ఉన్ిత వర్ాా ల ప్ాజలు సగటున్ ర్ోజుక ిఎంత శకితన్న ఇచేి ఆహారం త్తసుకుంటున్ాిరప? 

జ. 2521 కాలర్లీు 
8. గరా మీణ పాాంతాలలోన్న  అటరడుగు వర్ాా ల ప్జాలు సగటున్ ర్ోజుకి ఎంత శకితన్న ఇచేి ఆహారం త్తసుకుంటున్ాిరప? 

జ. 1624 కాలర్లీు 
9. గరా మీణ ప్జాలు అవసరమెనై్ దాన్నకన్ాి తకుివ కాలర్లీ ఆహరం త్తసుకోవడాన్నకి కారణమమేిట?ి 

జ. ప్ాజల క న్ుగోలు శకిత తకుివగా ఉండడం. 
10. త్తసుకోవలసిన్ కాలర్ీలకు, అటరడుగు వర్ాా ల ప్ాజలు త్తసుకుంటున్ి కాలర్ీలకు తడేా ఎంత ఉంది? 

జ. 876 (2500 – 1624) 
11. కాలర్లీ ద్ృష్ార ా తిన్వలసని్దాన్న కంటే తకుివ ఆహారం తింటున్ి ప్ాజల విష్టయంలో ప్ాభుతాం ఏమి చయేాలి?        

జ. చౌక ధ్రల ద్ుకాణాల దాార్ా ఆహార ధాన్ాయలన్ు తకుివ ధ్రకు న్ లకి సర్కప్డా సరఫర్ా చేయాలి. 
కుటుంబం లో ఎంత మంది వయకుత లు ఉన్ాి ప్ాతి వయకితకీ సర్కప్డా ఆహార ధాన్ాయలు ఇవాాలి. 
ప్ాతి న్ లా సకరమంగా సర్కయి ైన్ సమయాన్నకి సరఫర్ా చయేాలి. 

12. కాలర్లీ ద్ృష్ార ా తిన్వలసని్దాన్న కంటే తకుివ ఆహారం తింట ేకలిగే ప్ర్కణామాలేమిటి? 

జ. స్ాధారణంగా తకుివ ఆహారం త్తసుక న్ే వార్కలో శార్ీరక శరమ, కష్టరమెనై్ ప్న్ులు చేస్ వార్ే ఉంటారప. శరమకు తగకన్టుర గా 
తిన్క పో వడం వలన్ వీరప తరచుగా అన్ార్ోగాయన్నక ిగుర్క అవుతూ ఉంటారప. 
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1. పెై గరా ఫ్ దేన్నన్న తలెియచసేుత ంద?ి  
జ. 2009 – 10 లో  బియయం, గోధ్ుమల క న్ుగోళలలో ర్షే్టన్ ద్ుకాణాల న్ుంచి క న్ి శాతం గుర్కంచి తలెియ చసేుత ంది. 

2. ప్ాజాప్ంపిణ ీవయవసథ  బాగా అమలు అవుతున్ి ర్ాష్ార ే లేవి?  జ. ఆంధ్పా్దేశ్, తమిళ న్ాడు 
3. భారతదేశం మొతతం మీద్ గోధ్ుమ క న్ుగోళుళలో చౌక ధ్రల ద్ుకాణాల న్ుంచి క న్ే శాతం ఎంత? జ. 28% 

4. చౌక ధ్రల ద్ుకాణాల దాార్ా అంతోయద్య కారపా  ఉన్ి కుటుంబాన్నక ిఎన్ని కిలోల ఆహారధాయన్ాలు న్ లకు  అందిస్ాత రప? 

జ. 35 కిలోలు 
5. ఏ ర్ాష్టరంే లో ప్జాల పో ష్టకాహార స్ాథ యి తకుివగా ఉండ ేఅవకాశం ఉంద?ి ఎంద్ుకు? 

 జ. బీహార్ లో ప్జాలు కవేలం 13% గోధ్ుమలన్ు మాతమాే ర్షే్టన్ ష్ాప్ుల న్ుంచి క ంటున్ాిరప. కాబటిర  ప్ద్ ప్జాలు తమకు 
అవసరమెనై్దాన్న కన్ాి తకుివ ఆహార్ాన్ని త్తసుకుంటారప. అంద్ువలల  వార్క పో ష్టకాహార స్ాథ యి తకుివగా ఉండే అవకాశం ఉంద.ి  

6. ప్ాజాప్ంపిణ ీవయవసథ  అంట ేఏమిటి? 

జ. న్నతాయవసర్ాలెైన్ ఆహారధాన్ాయలన్ు చౌక ధ్రల ద్ుకాణాల దాార్ా ప్ద్ ప్జాలకు సరఫర్ా చేస ్వయవసథన్ు ప్జాా ప్ంపణిీ 
వయవసథ అంటారప. 

7. చౌక ధ్రల ద్ుకాణాలన్ు న్నరాహ ంచే వయవసథ  ఏది?                      జ. ప్జాా ప్ంపిణ ీవయవసథ  Public Distribution System  

8. బఫర్ స్ార క్ న్ు న్నరాహ ంచే సంసథ  ఏది?                              జ. భారత ఆహార సంసథ  Food Corporation of India 

9. బఫర్ న్నలాలు అంటే ఏమిట?ి   
జ. భారత ప్భాుతాం  భారత ఆహార సంసథ (FCI) దాార్ా క న్న న్నలా చసే్ ఆహార ధాన్ాయలన్ు బఫర్ న్నలాలు అంటారప 

10. ర్ేష్టన్ ద్ుకాణాల న్ుంచి గోధ్ుమ క న్ుగోళలలో అఖిల భారత శాతం కంటే తకుివ శాతం కల ర్ాష్ార ే లేవి? 

జ. బీహార్, ర్ాజస్ాథ న్, ప్ంజాబ్ 

11. ర్ేష్టన్ ద్ుకాణాల న్ుంచి గోధ్ుమ క న్ుగోళలలో అఖిల భారత శాతం కంటే ఎకుివ శాతం కల ర్ాష్ార ే లేవి? జ. గుజర్ాత్ 

12. ర్ేష్టన్ ద్ుకాణాల న్ుంచి బియయం క న్ుగోళలలో అఖిల భారత శాతం కంటే ఎకుివ శాతం కల ర్ాష్ార ే లేవి? 

జ. తమిళ న్ాడు, ఆంధ్ాప్దాశే్, మహార్ాష్టర ే 
13. ర్ేష్టన్ ద్ుకాణాల న్ుంచి బియయం క న్ుగోళలలో అఖిల భారత శాతం కంటే తకుివ శాతం కల ర్ాష్ార ే లేవి? 

జ. అస్ో ం, ప్శ్చిమ బ ంగాల్ 
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1. పెై ర్ేఖా చితాం దేన్నన్న తెలియచసేుత ంద?ి 

జ. ఆంద్ా ప్దాేశ్ లో పలిలల పో ష్టణ స్ాథ యిన్న తలెుసుకోడాన్నకి అంగన్ వాడీ లలో ఉప్యోగకంచే బరపవు చారపర న్ు 
తెలియచేసుత ంది. 

2. పెై చారపర  ప్ాకారం  పిలలల పో ష్టణ స్ాథ యిన్న తలెుసుకోడాన్నకి ఏమి అవసరం?  జ. వయసుా, బరపవు 
3. పిలలల పో ష్టకాహార స్ాథ యి న్న తలెుసుకోడాన్నకి పో ష్టకాహార శాసత రజుు లు  ఉప్యోగకంచే సూచికలేవి? 

జ. వయసుకు ఎద్ురపగా బరపవు చూపించడం,  వయసుాకు ఎద్ురపగా ఎతుత  చూపించడం,  
ఎతుత కు ఎద్ురపగా బరపవు చూపించడం అన్ ేమూడు రకాలెైన్ సూచికలన్ు ఉప్యోగకస్ాత రప. 

4. జాత్తయ పో ష్టకాహార సంసథ   (NIN- National Institute of Nutrition) ఎకిడ ఉంద?ి     జ. హ ైద్ర్ాబాద్ లో  
5. దేశంలోన్న పిలలలోల  వయసుకు తగా బరపవు లేన్నవాళుళ ఎంత శాతం ఉన్ాిరప?                జ.45% 

6. దేశంలోన్న పిలలలోల  వయసుకు తగా ఎతుత  లేన్నవాళుళ ఎంత శాతం ఉన్ాిరప?                   జ.41% 

7. దేశంలోన్న పిలలలోల  ఎతుత కు తగా బరపవు లేన్నవాళుళ ఎంత శాతం ఉన్ాిరప?                     జ.21% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

12. స్తమానత – స్తుసిిర అభివృద ి  
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గార ఫ్ : భారత దశేాంలో వారిిక ఆదాయాం ఆధ్ారాంగా కుటుాంబాల పాంపణి్ీ (లక్షలోల ) (2010 స్తరేవ) 

 

1. పెై గరా ఫ్ న్ు ప్ర్కశ్రలించి భారత దేశం లోన్న అంతర్ాలన్ు గుర్కంచి కుల ప్త ంగా వివర్కంచండి. 
జ. 1. భారతదేశం లో 30 లక్షల (3 మిలియన్ల ) కుటుంబాలకు సంవతార్ాన్నకి ఆదాయం 17 లక్షలకు పెగైా ఉంది. వీర్కన్న 
ధ్న్నకులుగా వర్ీాకర్కంచారప. 
2. వార్కషక  ఆదాయం 3.4 లక్షల రూపాయల న్ుండి 17 లక్షల రూపాయల వరకూ ఉండే కుటుంబాలు 3 కోటల  10 లక్షలు 
(31 మిలియన్ుల ) ఉన్ాియి. వీర్కన్న మధ్యతరగతి ప్ాజలు గా వర్ీాకర్కంచారప. 
3. వార్కషక  ఆదాయం 1.5 లక్షల రూపాయల న్ుండి 3.4 లక్షల రూపాయల వరకూ ఉండే కుటుంబాలు 7 కోటల  10 లక్షలు 
(71 మిలియన్ుల ) ఉన్ాియి. వీర్కన్న దగిువ మధ్యతరగతి ప్జాలు గా వర్ీాకర్కంచారప. 
4. వార్కషక  ఆదాయం 1.5 లక్షల కంటే తాకుివ ఉండే కుటుంబాలు 13 కోటల  50 లక్షలు (135 మిలియన్ుల ) ఉన్ాియి. వీర్కన్న 
న్నమి వర్ాా లుగావర్ీాకర్కంచారప. 
5. మొతతం 24 కోటల  (240 మిలియన్ుల ) కుటుంబాలలో కవేలం 30 లక్షల కుటుంబాలు మాతామే ధ్న్నకులుగా ఉండడం 
ఆదాయ అసమాన్తల త్తవతాన్ు సూచిసుత ంది. 
6. మన్ దేశంలో 90% కి పెగైా కార్కాకులు అవయవసీదకృత రంగంలో ప్న్న చేసుత న్ాిరప.  అవయవసీదకృత రంగంలోన్న సాయం 
ఉపాధి, ర్ోజువార్ ీకూలీల ఆదాయం చాలా తకుివగా ఉంటలంది. 
7. శరా మిక వరాంలో అధిక శాతం తకుివ ఆదాయం వచేి  ఉపాధలిో ఉన్ిప్ుపడు సూథ ల దశే్రయోతపతి  పెర్కగకతే దాన్న వలల  
లాభ పాడదేి క దిద  మంది ధ్న్నకులు మాతామే. 
8. అధిక ఆదాయం, సంప్ద్ ఉన్ి క దిద  మంద ిసరాసుఖాలు అన్ుభవిసూత  ఉంటే, చాలీ చాలన్న ఆదాయంతో అన్ేక  మంది 
కనీస అవసర్ాలు కూడా త్తరపికోలేన్న సిథతి లో ఉన్ాిరప. 
9. ఈ విధ్మెనై్ ఆదాయ అసమాన్తలు అభివృదిధకి ఆటంకం.  
10. కాబటిర  ప్ాభుతాం ఆదాయ అసమాన్తలు తగకాంచడాన్నకి సో్ ష్టలిసుర  విధాన్ాలన్ు అవలంబించాలి.  

1. పెై గరా ఫ్ దేన్నన్న గుర్కంచి తలెియజేసుత ంది?   
జ. 2010 సర్ేా ప్కాారం భారత దశేం లో వార్కషక ఆదాయం ఆధారంగా కుటుంబాల ప్ంపిణ ీగుర్కంచి తలెియచసేుత ంది. 

2. పెై గరా ఫ్ దాార్ా నీవు ఏమి గరహ ంచావు? 

జ. భారత దశేంలో ఆదాయ అసమాన్తలు ఎకుివగా ఉన్ాియన్న తలెుస్ోత ంది. 
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3. ఆదాయ అసమాన్తలు తగకాంచడాన్నక ిప్భాుతాం ఏమి చయేాలి? 

జ. ధ్న్నకుల ఆదాయాలపెై ఆదాయప్ు ప్న్ుి వంటి ప్న్ుిలన్ు విధించాలి. భూ సంసిరణలన్ు సకరమంగా అమలు 
చేయాలి. అవయవసీదకృత రంగంలోన్న కార్కాకుల సంక్ేమం కోసం ప్భాుతాం చరయలు త్తసుకోవాలి. కనీస వతేన్ాల చటరం వంట ి
కార్కాక సంక్మే చటార లు సకరమంగా అమలు చేయాలి. 

4. భారతదేశంలో అవయవసీదకృత రంగంలో ఎంతమంది కార్కా కులు ప్న్నచసేుత న్ాిరప?  జ. 90 శాతాన్నకి పెైగా  

 

1. పెై గరా ఫ్ దేన్న గుర్కంచి తలెియ జసేుత ంద?ి                               1. పెై గరా ఫ్ దనే్న గుర్కంచి తెలియ జసేుత ంద?ి   
జ. భారతదేశంలో శతకోటీశారపలకు ఉన్ి మొతతం సంప్ద్ గుర్కంచి   జ. భారత దశేంలో శతకోటీశారపల సంఖయ గుర్కంచి 

2. పె ైగరా ఫ్ దాార్ా నీవమేి గరహ ంచావు?                                  2. పెై గరా ఫ్ దాార్ా నీవమేి గరహ ంచావు? 

జ. ఎకుివ సంప్ద్ తకుివ మంది చతేిలో కేందీాకృతమెైంద్న్న,         జ. బిలియనీరపల  తకుివ సంఖయలో ఉన్ాిరన్న, 
ఆదాయ అసమాన్తలు ఎకుివగా ఉన్ాియన్న.                         ఆదాయ అసమాన్తలు ఎకుివగా ఉన్ాియన్న. 
3. 2004 న్ుంచి 2011 క ిపెరపగుద్ల ఎకుివగా ఉంది?               3. 2004 న్ుంచి 2011 కి పెరపగుద్ల ఎకుివగా ఉంద?ి 

    కారణం ఏమిటి?        కారణం ఏమిటి? 

జ. ప్ాప్ంచీకరణ ఎకుివగా జరగడం, అన్ని రంగాలలో                  జ. ప్పా్ంచీకరణ ఎకుివగా జరగడం, అన్ని రంగాలలో 
ప్ాయివటే్ సంసథలకు అవకాశం కలిపంచడం                                ప్ాయివటే్ సంసథలకు అవకాశం కలిపంచడం   
4. 2004 న్ుండి 2011 కి సంప్ద్ ఎన్ని ర్ టుల  పెర్కగకంద?ి                4. 2004 న్ుండి 2011 కి బిలియనీరపల  ఎన్ని ర్ టుల  పెర్కగారప? 

జ. సుమారప 9.5 ర్ టుల  పరె్కగకంది.       జ. సుమారప 9 ర్ టుల  పరె్కగారప. 
భారతదేశంలో క న్ని కలీక ఖన్నజాల తవాకం ( వలే టన్ుిలలో) 

ఖన్నజం 1997 -98 2008 - 09 

బాక ైాట్ 6,108 15,250 

బొ గుా  2,97,000 4,93,000 

ఇన్ుప్ ఖన్నజం 75,723 2,23,000 

కరోమెటై్ 1,515 3,976 
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1. పెై ప్టిరకలోన్న వివర్ాలు దనే్నన్న తెలియజేస్ాత యి?  
జ. పెై ప్టిరక లోన్న వివర్ాలు భారతదేశంలో క న్ని కలీక ఖన్నజాల తవాకంలోన్న పరెపగుద్లన్ు తెలియజేసుత న్ాియి. 

2. ఇతర ఖన్నజాలతో పో లిిన్ప్ుడు ఏ ఖన్నజం యొకి వ లికతి్తత 2008 – 09 న్ాటకిి ర్ ండింతల కన్ాి ఎకుివ కాలేద్ు? 

జ. ఇతర ఖన్నజలతో పో లిస్త  బొ గుా  యొకి వ లికేత్తత 2008 – 09 న్ాటిక ిర్ ండింతలు కన్ాి ఎకుివ కాలేద్ు. 
3.  గన్ుల తవాకం పరెగడాన్నకి కారణాలేమె ైఉంటాయి? 

జ. 1. ప్ర్కశరమల సంఖయ విర్కవిగా పరెగటం;   
2. గన్ుల తవాకంలో ఆధ్ున్నక యంతాాల వాడకం పెరగడం;   
3. జన్ాభా పరెగడం వలల  వసుత వుల విన్నయోగం పరెగడం,  
4. క ంతమంద ిలాభాల కోసం గన్ులన్ు విప్ర్తీంగా తవిా వ లికతి్తయడం. 

4. గన్ుల తవాకం వేగంగా అభివృదిధ  చెంద్టం వలల  ప్ర్ాయవరణాన్నకి, మన్ుష్టులకు ఏ విధ్మెైన్ న్ష్ార లు కలుగుతాయి? 

జ. 1. అడవులు అంతర్కంచిపో యి ప్ర్ాయవరణం దబెబతింటుంది. 
2. న్ద్ుల ప్వాాహ దశి మారటం, ఫలితంగా తరచుగా వరద్లు ర్ావటం సంభవిస్ాత యి. 
3. ఖన్నజ వన్రపలు భవిష్టయతతర్ాలకు మిగలవు. తతోలితంగా ఇతర దేశాల న్ుంచి దిగుమతులు చసేుకోవాలి. విదశే్ర మారక 
ద్ావయం ఖరియిపో తుంది. 
4. కాలుష్టయం పెర్కగకపో యి, భూగోళం వడేెకిడం  వలన్ మన్ుష్టులకు ఆర్ోగయ సమసయలు కలగడం  

5. 1997 – 98 న్ుంచి 2008 – 09 కి గన్ుల తవాకం వగేంగా పెర్కగకంది. ఎంద్ుకు? 

జ . భారత దశే ఆర్కధక విధాన్ంలో సరళీకరణ, ప్పా్ంచీకరణ చోటు చేసుక న్ి తర్ాాత స్ాథ న్నక అవసర్ాల కోసం, ఎగుమతులకు 
ఖన్నజాల తవాకం వేగంగా పెర్కగంది. 

6. ఇతర ఖన్నజాలతో పో లిిన్ప్ుడు ఏ ఖన్నజం యొకి వ లికతి్తత 2008 – 09 న్ాటకిి ఎకుివగా ఉంది? 

జ. ఇన్ుప్ ఖన్నజం. 1997 – 98 తో పో లిస్త  2008 – 09 లో ఇన్ుప్ ఖన్నజం సుమారప మూడు ర్ టుల  పెర్కగకంది. 
7. ఇతర ఖన్నజాలతో పో లిిన్ప్ుడు ఇన్ుప్ ఖన్నజం యొకి వ లికతి్తత ఎకుివగా ఉండడాన్నకి కారణం ఏమిటి? 

జ. ప్ర్కశరమల స్ాథ ప్న్కు యంతాాలు అవసరం. యంతాాల తయార్ీకి ఇన్ుప్ ఖన్నజం అవసరం. వాహాన్ాలు,  ప్న్నముటుల , 
భవన్ న్నర్ాాణం, గృహో ప్కరణాలు మొద్లెైన్ వాటి తయార్లీో ఇన్ుము అవసరం. కాబటిర  మిగకలిన్ ఖన్నజాలతో పో లిస్త  
ఇన్ుప్ ఖన్నజం వ లికిత్తత ఎకుివగా ఉంది. 
 

 
 
 

13. పుపాంచ యుదాా ల మధ్ా పుపాంచాం 1900 – 1950 : భాగాం – 1 
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1. ఈ గరా ఫు ఏమి తలెియచేసుత ంద?ి  జ. 1500 – 1999 మధ్య కాలంలో యుద్ధ  మరణాలు గుర్కంచి తలెియచేసుత ంది. 
2. ఏ కాలంలో యుద్ధ  మరణాలు ఎకుివగా ఉన్ాియి? జ. 1900 -1999 లేదా 20 వ శతాబదం లో 
3. ఏ కాలంలో ప్తాి 1000 మందకిి మరణాల సంఖయ తకుివగా ఉంద?ి జ. 1500 – 1599 లేదా 16 వ శతాబదంలో  
4. 20వ శతాబదంలో యుద్ధ  మరణాలు ఎంద్ుకు ఎకుివగా ఉన్ాియి?  

జ.  1900 – 1999 మధ్య కాలంలో  ర్ ండు ప్ాప్ాంచ యుదాధ లు జర్కగకన్ంద్ున్ 

     ఆధ్ున్నక ఆయుధాలు ఉప్యోగకంచిన్ంద్ున్ ఉదా:- అణాాయుధాలు, విష్టవాయువులు 
5. 18 వ శతాబదంలో యుద్ధ  మరణాల సంఖయ ఎంత? జ. 7 మిలియన్ుల  

6. 20 వ శతాబదంలో యుద్ధ మరణాల సంఖయ ఎంత? జ. 109.7 మిలియన్ుల  

7. 20 వ శతాబదంలో ప్ాతి వ యియ మంది లో ఎంతమంది యుదాద ల వలల  చన్నపోయారప?  జ.  44.4 మంద ిసుమారప 44 మంద ి

8. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధంలో ఎంత మంది చన్నపోయారప? జ. సుమారప 1 కోట ిమంది 
9. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధంలో బిటాన్ తరప్ున్ పో ర్ాడి ఆఫికాా, యూరప్ లో చన్నపోయిన్ భారత్తయ సెనై్నకులు ఎంతమంద?ి 

జ. 75,000 మంద ిభారత్తయ సెైన్నకులు చన్నపోయారప. 
10. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధంలో ఎంత మంది సెైన్నకులు చన్నపోయారప? జ. 2.2 – 2.5 కోటల  సెైన్నకులు  
11. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధంలో ఎంత మంది పౌరపలు  చన్నపోయారప? జ. 4 – 5.2 కోటల  పౌరపలు 
12. హో లో కాస్ర లో ఎంత మంది యూద్ులన్ు చంపవిేస్ారప?  జ. సుమారప 60 లక్షల మందని్న 

13. జపాన్ లోన్న ఏ ఏ పాాంతాలపెై అమెర్కకా అణుబాంబులు వసేింది? జ. న్ాగాస్ాకి, హరీ్ోషమిా లపెై 
14. న్ాగస్ాకి, హీర్ోషిమా లపెై అణుబాంబులు వయేగాన్ే ఎంత మంది చన్నపోయారప? జ. 1,50,000 న్ుండ ి2,46,000 మంది. 
15. అణుబాంబుల వలల  ద్శాబాద ల పాటు క న్స్ాగకన్ వయద్ులేవి? జ. లుయకీమియా, కాయన్ార్ వంటి వాయధ్ులు 

కాల ప్టిరక 

మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధం పాారంభం జూలెై-28  1914  జరానీ లో హ టల ర్ పాాభవం 1933 

రష్ాయ విప్లవం 1917  ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం ఆరంభం 1939 

మొద్ట ిప్పా్చ యుద్ధం ముగకంప్ు 1918  రష్ాయ పె ైజరానీ ద్ండతెతడం 1941 
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వరాయిల్ా ఒప్పంద్ం  1919  ఐకయర్ాజయ సమితి ఏర్ాపటు 1945 

న్ాన్ాజాతి సమితి ఏర్ాపటు 1919  ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం ముగకంప్ు, ఆగసుర  1945 

1. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధం ఎప్ుపడు మొద్లెైంది? జ. 1914 జూలెై 28 న్  
2. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం ఎప్ుపడు మొద్లెైంద?ి జ. 1939 సపెెరంబర్ 1 న్  
3. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుదాధ న్నకి తక్షణ కారణమేమిట?ి  

జ. 1914 జూన్ 28 న్ ఆసిరయేా యువర్ాజ నై్  “ఆర్ి డూయక్ ఫ్ాాంజ్ ఫెర్కాన్ాండ్” ఒక సరె్కబయన్ చతేిలో హతయ గావింప్బడటం  
4. ఆసిరయేా ఏ దేశంపెై యుదాధ న్ని ప్కాటించడంతో మొద్టి ప్పా్ంచ యుద్ధం మొద్లయింది? జ. సెర్కబయా పెై 
5. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుదాధ న్నకి తక్షణ కారణమమేిటి?  

జ. 1939 సపెెరంబర్ 1 న్ డాంజింగ్ ర్వేున్ు జరానీక ిఅప్పగకంచటాన్నకి పో లాండ్ న్నర్ాకర్కంచటం  
6. జరానీ ఏ దశేంపె ైయుదాధ న్ని ప్ాకటించడంతో ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం మొద్లయింది? జ. పో లాండ్ పెై  
7. 1917 లో రష్ాయ విప్లవ సమయంలో రష్ాయ చకరవర్కత ఎవరప? జ. జార్ న్నక లాస్-II 
8. 1917 అకోర బరపలో వచిిన్ విప్లవంలో ఎవరప అధికారం చజేికిించుకున్ాిరప? జ. బో లిషవికుిల న్ాయకుడెనై్ వాల దిమిర్ లెన్నన్ 

9. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధం ఏ ఒప్పంద్ంతో ముగకసింద?ి  జ. వరాయిల్ా ఒప్పంద్ం  
10. వరాయిల్ా ఒప్పంద్ంలో ఏ దశేంపెై భౌగోళిక ప్ర్కమితులన్ు, సెైన్నక కోతలన్ు విధించారప? జ. జరానీ దశేం పెై 
11. న్ాన్ాజాతి సమితి ఎంద్ుకు ఏరపడింద?ి జ. మొద్టి ప్పా్ంచ యుద్ధం తర్ాాత భవిష్టయత్ లో  యుదాధ లు న్నవార్కంచటాన్నక ి

12. ఏ ఒప్పంద్ం ప్ాకారం న్ాన్ాజాతి సమితి ఏరపడింద?ి జ. వరాయిల్ా ఒప్పంద్ం ప్కాారం 

13. జర్ేానీ లో 1933 లో  జర్కగకన్ ర్ ండు ప్ధాాన్ సంఘటన్లేవి? 

జ. 1) 1933 జన్వర్క 30 న్ హ టలర్ జరానీకి చాన్ాలర్ అయాయడు. 2) 1933 మార్కి 24 న్ ఎన్ేబిల ంగ్ యాక్ర చేయబడింది. 
14. హ టలర్ యొకి పార్ీర పర్్ేమిటి? జ. న్ాజ్మ పార్ీర                             (14A) వరాయిల్ా ఏ దేశంలో ఉంది? జ. ఫ్ాాన్ా లో 
15. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధ కాలమేద?ి జ. 1914 న్ుండి 1918 వరకూ 

16. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం యొకి కాలమదేి? జ.1939 సపెెరంబర్ న్ుండ ి1945 ఆగసుర  వరకూ 

17. ర్ ండవ ప్పా్చ యుద్ధం తర్ాాత యుదాధ లన్ు న్నవార్కంచటాన్నకి ఏరపడిన్ సంసథ  ఏద?ి జ. ఐకయర్ాజయసమితి 

18. హీరోషమిా, నాగాసాకిలప ై అమెరికా ఎపుుడు అణ్ుబాాంబులు వేసిాంద ?  జ. 1945 ఆగస్తు్  6 న హీరోషమిా ప ై, 9 న నాగసాక ి
ప  ై

19. ఐకయర్ాజయసమితి ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ 1945 అకోర బరప 24 న్ 

20. ఐకయర్ాజయసమితి యొకి న్ాలుగు సదిాద ంతాలేవి?  
జ. శాంతిన్న న్ లక లపటం, మాన్వ హకుిలన్ు కాపాడటం, అంతర్ాజ త్తయ చటార లన్ు గౌరవించటం,  
స్ామాజిక ప్ాగతిన్న పో ా తాహ ంచటం  

21. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధంలో జరానీకి వయతిర్ేకంగా అమెర్కకా, రష్ాయలు భాగస్ాాములవాడాన్నక ికారణం ఏమిటి? 

జ. 1) 1941 లో రష్ాయ పెై జరానీ ద్ండతెతడం  2) 1941 లో  జరానీ మిత ాదశేమెనై్ జపాన్ు అమెర్కకా పె ైద్ండతెతడం 

22. ర్ ండు ప్పా్ంచ యుదాద ల తర్ాాత ఏరపడిన్ శాంతికాముక సంసధలు ఏవి? జ. న్ాన్ాజాతి సమితి, ఐకయ ర్ాజయ సమితి 

23. ఐకయర్ాజయసమితి ప్ధాాన్ కార్ాయలయం ఎకిడ ఉంద?ి  జ. న్ూయయార్ి లో (న్ూయయార్ి అమెర్కకా లో ఉంది) 
24. రష్ాయ మొద్టి ప్ాప్ప్ంచ యుద్ధం న్ుంచి ఎప్ుపడు వ ైదొలగకంద?ి జ. 1917 లో 
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1. ఈ గరా ఫు ఏమి తలెియచేసుత ంద?ి   

జ. 1880 – 1914 మధ్య ప్ధాాన్ శకుత లెైన్ జరానీ, ఆసిరయేా-హంగర్ీ, బిటాన్, రష్ాయ, ఇటలీ, ఫ్ాాన్ా ల సెైన్నక ఖరపి గుర్కంచి   
2. పెై గరా ఫ్ దేన్న న్ుంచి సక్ర్కంచబడింద?ి లేదా పె ైగరా ఫ్ యొకి మూలం ఏది? జ. టెమై్ా ప్ాప్ంచ చర్కతా అటాల స్, లండన్, 1978 

3. ఆయుధ్ పో టీక ికారణం ఏమిట?ి  
జ. 1882 లో  తెైరపాక్కి కూటమి ఏరపడటం, 1907 లో మిత ాదశేాల కూటమి ఏరపడటం, ఐర్ోపా దేశాలు ఒకదాన్నన్ొకటి 
శంకించుకోవటం కారణంగా భవిష్టయత్ లో యుద్ధం వసుత ందేమోన్న్న విప్ర్తీంగా ఆయుధాలన్ు పెంచుక న్ాిరప. 

4. తెైరపాక్ిక కూటమి ఎప్పడు ఏరపడింది? అంద్ులోన్న దశేాలేవి?  
జ. తెైరపాక్ిక కూటమి 1882 లో ఏరపడింది. అంద్ులోన్న దేశాలు జరానీ, ఆసిరయేా-హంగర్ీ మర్కయు ఇటలీ 

5. మితా దశేాల కూటమి ఎప్పడు ఏరపడింద?ి అంద్ులోన్న దేశాలేవి?  
జ. మితా దశేాల కూటమి 1907 లో ఏరపడింది. అంద్ులోన్న దేశాలు బిటాన్, ఫ్ాాన్ా మర్కయు రష్ాయ 

6. 1914 లో ఏరపడని్ ప్ధాాన్ సంఘటన్ ఏది?  జ. మొద్ట ిప్ాప్ంచ యుద్ధం మొద్లయింది. 
7. 1880 న్ుంచి 1914 న్ాటకిి ఆరప ప్ాధాన్ శకుత ల సెైన్నక ఖరపి ఎంత శాతం పరె్కగకంది? జ. 300 శాతాన్నక ిపెగైా 
8. 1880 న్ుంచి 1914 న్ాటకిి ఆరప ప్ాధాన్ శకుత ల సెైన్నక ఖరపి ఎన్ని ర్ టుల  పెర్కగకంద?ి జ. సుమారప 3 ర్ టుల  

9. 1910 న్ుంచి 1914 న్ాటకిి ఆరప ప్ాధాన్ శకుత ల సెైన్నక ఖరపి ఎన్ని ర్ టుల  పెర్కగకంద?ి జ. సుమారప 2 ర్ టుల   
10. 1910 న్ుంచి 1914 న్ాటకిి ఆరప ప్ాధాన్ శకుత ల సెైన్నక ఖరపి ఎంత పెర్కగకంద?ి  

జ. 192 మిలియన్ పౌండుల  పరె్కగకంది. (397 మిలియన్ పౌండుల  – 288 మిలియన్ పౌండుల ) 
11. పెై గరా ఫ్ వలన్ నీవు ఏమి గరహ ంచావు?  జ. ఆయుధ్ పో ట ీయుదాధ లకు దార్క త్తసుత ంద్న్న. 
12. ఒక దశే అభివృదిధన్న ఆయుధ్పో టీ ఏ విధ్ంగా ప్భాావితం చసేుత ంది? 

జ. ఆయుధాల కోసం విప్ర్తీంగా ఖరపి చేయడం వలన్ ఇతర అభివృదిధ  కారయకరమాల కోసం పెటేర ఖరపి తగకాపో తుంది. 
ఫలితంగా అభివృదిధ  కుంటుప్డుతుంది. సంక్మే కారయకరమాలన్ు అమలు చయేడం కష్టరం అవుతుంది. 
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1. పెై గరా ఫ్ న్ు విస్ల శ్చంచుము. 

జ. 1. 1880 – 1914 మధ్య ప్ధాాన్ శకుత లెైన్ జరానీ, ఆసిరయేా-హంగర్ీ, బిటాన్, రష్ాయ, ఇటలీ, ఫ్ాాన్ా ల సెైన్నక ఖరపి గుర్కంచి  
పెై గరా ఫ్ తెలియచసేుత ంది. 
2. 1880 లో ఈ ఆరప దశేాల సెైన్నక ఖరపి 132 మిలియన్ పౌండుల  ఉండగా అద ి1914 న్ాటిక ి397 మిలియన్ పౌండలకు 
చేరపక ంది. అన్గా సెైన్నక ఖరపి సుమారప 3 ర్ టుల  పరె్కగకంది. 
3. తెైరపాక్కి కూటమి 1882 లో ఏరపడింది. అంద్ులోన్న దేశాలు జరానీ, ఆసిరయేా-హంగర్ీ మర్కయు ఇటలీ 

4. మితా దేశాల కూటమి 1907 లో ఏరపడింది. అంద్ులోన్న దేశాలు బిటాన్, ఫ్ాాన్ా మర్కయు రష్ాయ 
5. ఈ కూటములు ఏరపడటం వలన్ ఐర్ోపా దేశాలు ఒకదాన్నన్ొకట ిఅన్ుమాన్నంచుకోవడం మొద్లు పటెార యి. ఆ భయంతో 
ఆయుధాలన్ు సమకూరపికోవడం మొద్లుపటెార రప. 
6. ఈ కూటములు న్నజమెనై్ శాంతిక ిదార్క త్తయలేద్ు. అంద్ుకు విరపద్ధంగా యూరప్ులో “స్ాయుధ్ శాంతి”, భయ 
వాతావరణం న్ లక న్ాియి. 
7. చివర్కకి 1914 లో మొద్టి ప్ాప్ంచ యుద్ధం మొద్లెైంది. సుమారప కోటి మంద ిచన్నపోయారప. ఎంతో న్ష్టరం జర్కగకంది. 
8. అంద్ువలల  దశేాల మధ్య అన్ుమాన్ాలు, అభిపాాయ భేదాలు వస్త  వాటిన్న చరిల దాార్ా ప్ర్కష్టిర్కంచుకోవాలి. అంతే గాన్న 
ఈ విధ్ంగా యుద్ధం దాార్ా ప్ర్కష్టిర్కంచుకోవడాన్నకి ప్యాతిిస్త  యుద్ధం లో పాలగా న్ి అన్ని దేశాలు విప్ర్తీంగా 
న్ష్టరపో తాయి. 
9. ఈ సతాయన్ని గరహ ంచి భవిష్టయత్ లో యుదాధ లన్ు న్నవార్కంచడాన్నకి 1919 లో న్ాన్ాజాతి సమితి ఏరపడింది. అయితే 
ద్ురపద్ృష్టర వశాతుత  న్ాన్ాజాతి సమితి సర్కగా ప్న్నచయేలేకపో వడం వలన్ ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం వచిింది. 
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1. ఈ ప్టం దేన్న గుర్కంచి తలెియచేసుత ంది? జ. ర్ ండవ ప్ాప్ంచ యుద్ధ సమయంలో జరానీ స్ామాా జయం గుర్కంచి 

2. ఈ ప్టం లో చూప్బడని్ మితదాేశాలేవి?   
జ. యున్ టైడె్ కింగ్ డమ్ (U.K.),  ఐస్ లాండ్ మర్కయు సెపై్ాస్. స్ో వియట్ యూన్నయన్ కూడా మితా దేశాల వ పై ్ఉంది. 

3. న్వంబర్ 1940 లో జరానీ ఆకరమించుక న్ి దశేాలేవి? జ. హంగర్ీ, రపమేన్నయా దశేాలన్ు   
4. జరానీ బలేా ర్కయాన్ు ఎప్ుపడు ఆకరమించుక ంది?  జ. 1941 మార్కి లో 
5. 1941 ఏపిాల్ లో  జరానీ  ఏ దశేాన్ని తన్ స్ామాాజయంలో కలులుకోంది? జ.  యుగోస్లవియా దేశాన్ని 

6. 1941 ఏపిాల్ లో  ఇటలీ  ఏ దశేాన్ని తన్ స్ామాా జయంలో కలులుకోంద?ి జ.  గీరస్ దేశాన్ని 

7. “కీరట్” న్ు జరానీ ఎప్ుపడు ఆకరమించింద?ి జ. 1941 మ ేలో  
8. “ఫిన్ లాండ్” అన్ే దశేం ఎప్ుపడు జరానీ స్ామాాజయంలో కలుప్ుకోబడింది? జ. 1941 జూన్ లో  
9. ఈ ప్టాన్ని ప్ర్కశ్రలించడం దాార్ా నీవేమి గరహ ంచావు? 

జ. 1941 న్ాటకిి జరానీ యూరప్ లోన్న చాలా పాాంతాన్ని ఆకరమించింద్న్న తెలుస్ోత ంది. ఈ ఆకరమణలన్ు బటిర  జరానీ 
అప్పటకిి చాలా బలంగా ఉంద్న్న అరధమవుతోంది. 

10. ప్ాసుత తం యుగోస్లవియా దశేం ఎన్ని దేశాలుగా విడిపోయింద?ి జ. 7 దశేాలుగా విడిపో యింది. 
 ( బో సిియా-హ ర్జ గోవిన్ా, కరోయిేషయిా,  మసడిోన్నయా, మాంటెన్ గోర , సెర్కబయా, సో్ల వనే్నయా, క సో్ వో) 

11. కీరట్ అన్ేద ిఏ దేశంలోన్న భాగం?  జ. కీరట్ అన్దేి  గీరస్ దేశం లోన్న ఒక పాాంతం 

12. యున్ టైడె్ కింగ్ డమ్ (U.K.) యొకి ర్ాజధాన్న ఏద?ి  జ. లండన్       (12A) ఇటలీ ర్ాజధాన్న ఏద?ి జ. ర్ోమ్ 

13. రష్ాయ ర్ాజధాన్న ఏది? జ. మాస్ో ి                                             (13A) జరానీ ర్ాజధాన్న ఏది? బ ర్కలన్ 

14. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం తర్ాాత జరానీ ఏ ఏ దేశాలుగా విడపిో యింది?  
జ. జరాన్ గణతంతా ప్జాాస్ాామయం (జరానీ తూరపప భాగం), జరాన్ గణతంత ాసమాఖయ ( జరినీ ప్శ్చిమ భాగం) 

15. U.S.S.R. ఎప్ుపడు విడిపో యింది? ఎన్న దేశాలుగా విడిపోయింది? జ. 1991 లో 15 దశేాలుగా విడిపోయింది. 
14. పుపాంచ యుదాా ల మధ్ా పుపాంచాం 1900 – 1950 : భాగాం – 2 
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రష్ాయలో స్ో ష్టలిజం పె ై
చరిలు 

1850 – 
1880 

 
మార్కి 2 – జారప చకరవర్కత ప్ర్ార్ీ                     

అకోర బరప 24 – పటెలా గరా డ్ లో బో లిషవికుిలు తిరపగుబాటు 1917 

రష్ాయ స్ో ష్టల్ ప్జాాస్ాామిక 
కార్కాకుల పార్ీర ఏర్ాపటు 1898  పౌర యుద్ధం 1918 – 

20 

రకతసికత ఆదివారం 1905  
క మిన్ టర్ి ఏర్ాపటు 1919 

భూముల ఏకీకరణ పాారంభం 1929 

1. స్ో ష్టలిజం (స్ామయవాద్ం) అంటే ఏమిట?ి   
జ. ఉతపతిత  స్ాధ్న్ాలకు సమాజం మొతతం యజమాన్నగా ఉండాలి లేదా ఉతపతిత  స్ాధ్న్ాలన్ు సమాజం మొతతం 
న్నయంతిాంచాలి. ఇటువంట ివిధాన్ాన్ేి  స్ో ష్టలిజం లేదా స్ామయవాద్ం అంటారప.  

2. “రష్ాయ స్ో ష్టల్ ప్జాాస్ాామిక కార్కాకుల పార్ీర” న్ుండ ివాల డమిిర్ లెన్నన్ న్ాయకతాంలో విడిపో యిన్ బృంద్ంన్న ఏమంటారప?  
జ. బో లిషవికుిలు 

3. రకత సకిత ఆదవిారం అంటే ఏమిటి? ఇది ఏ దశేంలో జర్కగకంది? 

జ. రకత సకిత ఆదవిారం సంఘటన్ రష్ాయ లో జర్కగకంది. ఒక చర్కి  ఫ్ాద్ర్ న్ాయకతాంలో కార్కాకులు తమ సమసయల గుర్కంచి 
విన్ివించడాన్నక ిరష్ాయ చకరవర్కత అయిన్ జార్ న్నక లాస్-II ద్గార్కకి ప్దా్రశన్ గా వ ళుతున్ి సమయంలో సెైన్నకులు కాలుపలు 
జరప్గా అన్కే మంది చన్నపోయారప. ఈ సంఘటన్ ఒక ఆదవిారం జర్కగకంది. కావున్ దీన్నన్న రకతసకిత ఆదవిారం అంటారప. 

4. మార్కి 2 న్ ప్ర్ార్ ీఅయిన్ జార్ చకరవర్కత ఎవరప? ఎంద్ుకు ప్ర్ార్ ీఅయాయడు?   
జ. మార్కి 2 న్ ప్ర్ార్ ీఅయిన్ జార్ చకరవర్కత న్నక లాస్-II. 1917 ఫిబవార్క 23న్ స్ంట్ పటీర్ా బరా్ లో ప్దివలే మంద ి
మహ ళలు ర్కటెర , శాంతి కావాలన్న ఊర్ేగకంప్ు చేస్ారప. వార్కతో కార్కాకులు చేర్ారప. కరమంగా విప్లవం త్తవరాూప్ం దాలిింది. 
దాంతో జారప చకరవర్కత న్నక లాస్-II మార్కి 2 న్ ప్ర్ార్ ీఅయాయడు 

5. బో లిషవిక్ ల న్ాయకుడు ఎవరప? అతడు ఎప్ుపడు చన్నపోయాడు?  జ. వాల డమిిర్ లెన్నన్. ఇతన్ు 1924 లో చన్నపోయాడు. 
6. పెటలా  గరా డ్ యొకి ప్ాసుత త పర్ప ఏమిట?ి  జ. సయెింట్ పటీర్ా బరా్ 

7. పౌర యుద్ధం అంటే ఏమిట?ి   
జ. ఒక ేదశేంలోన్న పౌరపల మధ్య ( ర్ ండు పౌర సమూహాల మధ్య) జర్కగకన్ యుద్ధం లేదా ఒక దేశం లోన్న ప్భాుతాాన్నకి ఆ 
దేశ పౌరపలకు మధ్య జర్కగకన్ యుద్ధం 

8. రష్ాయలో పౌర యుద్ధం ఎవర్ వర్క మధ్య జర్కగకంద?ి జ. రష్ాయ ర్ాచర్కక వాద్ుల తెలల  సెనై్యం కి, బో లిషవికుిల ఎరర సెనై్యం కి మధ్య  
9. రష్ాయలో పౌర యుద్ధం ఎంద్ుకు జర్కగకంది? 

జ. రష్ాయలో బో లిషవిక్ ల న్ాయకతాం లో 1917 అకోర బర్ లో ప్భాుతాం ఏరపడింది. ఈ ప్ాభుతాాన్ని వయతిర్ేకించే రష్ాయ 
ర్ాచర్కకవాద్ులకు కమూయన్నసుర  సదిాధ ంతాన్నక ివయతిర్ేకమెైన్ బిటాన్, ఫ్ాాన్ా, అమెర్కకా, జపాన్ులు సహాయం చేస్ారప. 
అంద్ువలల  రష్ాయ ర్ాచర్కక వాద్ుల తెలల  సెైన్యం కి, బో లిషవికుిల ఎరర సెనై్యం కి మధ్య పౌర యుద్ధం జర్కగకంది. 

10. కమూయన్నసుర లచ ేఏర్ాపటు చయేబడని్ అంతర్ాజ త్తయ సంసథ  ఏది?  జ. క మిన్ టర్ి  
11. క మిన్ టర్ి ఎంద్ుకు స్ాథ పించబడింది?   

జ. వివిధ్ దేశాలలోన్న కమూయన్నసుర  పార్ీరలకు మద్దతు ఇచిి, ఆ దేశాలలో కమూయన్నసుర  ప్భాుతాాలన్ు ఏర్ాపటు చయేడాన్నక.ి 
12. భూముల ఏకీకరణ అంటే ఏమిటి?   

జ. ర్ తైులంద్రూ తమ తమ భూములన్ు ఉమాడ ిక్తేాాలకు అప్పజ పాపలి. అంటే ర్ తైులేవర్కకీ భూములపె ైవయకితగత హకుి 
ఉండద్ు. అంద్రూ కలిస ివయవస్ాయం చేసి, ఉతపతితన్న ప్ంచుకోవాలి. ఈ విధాన్ాన్ేి  భూముల ఏకీకరణ అంటారప. 

13. భూముల ఏకీకరణ ఎవర్క ఆధ్ారయం లో జర్కగకంది?  జ. జోసఫె్ స్ార లిన్  
వ ైమర్ గణతంత ార్ాజయంగా ప్కాటన్ న్వంబర్ 9, 1918  యూద్ులపెై స్ామూహ క 

హతాయకాండ 

జూన్ 23, 1941 

హ టలర్ జరానీకి చాన్ాలర్ కావడం జన్వర్క 30, 1933  అమెర్కకా సంయుకత ర్ాష్ార ే లు ర్ ండవ 
ప్ాప్ంచ యుద్ధంలో చరేడం 

డిసెంబర్ 8, 1941 
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పో లాండ్ పెై జరానీ ద్ండతెతడం, 
ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం పాారంభం 

సెపెరంబర్ 1, 1939  స్ో వియట్ స్న్లు ఔష్ విడ్జ కు 
విముకిత కలిపంచడం 

జన్వర్క 27, 1945 

యు. యస్. యస్. ఆర్ పె ై
జరానీ ద్ండతెతడం  

జూన్ 22, 1941  యూరప్ లో కూటమిగా స్ాధించిన్ 
విజయం 

మే 8, 1945 

1. వ ైమర్ గణతంత ార్ాజయం ఏ దేశాన్నకి సంబంధించిన్ది?  జ. జరానీ 

2. వ ైమర్ గణతంత ార్ాజయం అంటే ఏమిట?ి  
జ. వ ైమర్ అన్దేి జరానీ లోన్న ఒక ప్దాేశం పర్ప.  వ ైమర్ లో సమావేశమయి న్ూతన్ ర్ాజాయంగాన్ని రచించారప. దనీ్న ప్ాకారం  
జరానీన్న గణతంతా ర్ాజయంగా ప్కాటించారప.  కాబటిర  దీన్నన్న వ మైర్ గణతంతా ర్ాజయం అంటారప. 

3. గణతంత ార్ాజయం అంటే ఏమిట?ి  
జ. ఒక దశే అధ్యక్షుడిన్న ప్జాలు ప్ాతయక్షంగా గాన్న, ప్ర్ోక్షంగా గాన్న ఎన్ుిక ంటే ఆ దేశాన్ని గణతంత ార్ాజయం అంటారప. 

4. జరాన్ స్ామాాజయం ఎప్పడు అంతర్కంచిపో యింద?ి జ. 1918 లో  
5. జరాన్ స్ామాాజయం అంతర్కంచి పో వడాన్నకి కారణం ఏమిటి? జ. మొద్ట ిప్పా్ంచ యుద్ధంలో జరానీ ఓడిపో వడం  
6. జరానీ లో న్నయంతృతాం ఏరపడడాన్నక ిదార్క త్తసిన్ చటరం ఏద?ి  జ. ఎన్ేబిల ంగ్ యాక్ర (1933 మార్కి 24 న్ చయేబడింది)  
7. పో లాండ్ పెై జరానీ ఎంద్ుకు ద్ండెతితంది? జ. డాంజింగ్ ర్వేు ప్టరణాన్ని పో లాండ్  జరానీకి అప్పజ ప్పడాన్నకి న్నర్ాకర్కంచడం  
8. యు. యస్. యస్. ఆర్. న్న విసతర్కంచుము.  

జ.  స్ో వియట్ స్ో ష్టలిస్ర ర్కప్బిల కుిల సమాఖయ (యూన్నయన్ ఆఫ్ స్ో వియట్ స్ో ష్టలిస్ర ర్కప్బిల క్ా)  
9. యు. యస్. యస్. ఆర్. ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 1924 లో  
10. జరానీ, రష్ాయ ప్రసపరం ద్ండతెతకుండా ఉండటాన్నకి ఎప్ుపడు ఒప్పంద్ం చేసుకున్ాియి? జ. 1939 లో  
11. యూద్ులన్ు హ టల ర్ ఎంద్ుకు చంపించాడు?  

జ. జరానీ ఎద్ుర్కింటున్ి అన్ని సమసయలకూ యూద్ులే కారణం అన్న హ టల ర్ న్మాకం. కమూయన్నజం, పటెుర బడి దార్ీ 
విధాన్ం ర్ ండింటినీ యూద్ుల కుటాగా భావించాడు. దనీ్నక ిప్తా్తకారంగా వారంద్ర్కనీ చంపించాడు. 

12. అమెర్కకా ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధంలో చరేడాన్నకి దార్కత్తసని్ ప్ర్కసిథతి ఏమిట?ి  
జ. జరానీ మిత ాదశేమెనై్ జపాన్ అమెర్కకా పె ైదాడి చయేడం (అమెర్కకాకు చెందిన్ పరెల్ హారబర్ పె ైదాడి చయేడం) 

13. ఔష్ విడ్జ అంటే ఏమిట?ి  
జ. ఔష్ విడ్జ అన్దేి ప్ాసుత తం పో లాండ్ లోన్న ఒక ప్దాేశం. ఇకిడ న్నర్కాంచిన్ హతాయ కేందాాలలో యూద్ులన్ు చంపారప. 

14. యూద్ులన్ు ఏ విధ్ంగా చంపారప?  
జ. ఔష్ విడ్జ లోన్న హతాయ కేందాాలలో యూద్ులన్ు గద్ులలోక ిప్ంపి దాంటలల కి గాయసు ప్ంపించడం దాార్ా చంప్సవ్ాళుళ. 

15. 1943 లో స్ార లిన్ గరా డ్ యుద్ధంలో ఓటమిపాలెైన్ దేశం ఏద?ి జ. జరానీ 

16. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం లో యూరప్ లో మితార్ాజాయల కూటమి ఎప్ుపడు విజయం స్ాధించాయి? జ. మ ే8, 1945 

17. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్దం ఎప్పటితో ముగకసింది? జ. 1945 ఆగసుర  

18. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం తర్ాాత జరానీ, జపాన్ లన్ు అమెర్కకా ఏవిధ్ంగా ఆద్ుక ంద?ి  
జ. మారషల్ ప్ణాాళిక దాార్ా జరానీ, జపాన్ లకు అమెర్కకా న్నధ్ులు సమకూర్కింది. 

19. జపాన్ పారలమెంట్ ప్ర్మేిట?ి జ. డెైట్                     20. జరానీ పారలమెంట్ ప్ర్మేిట?ి జ. ర్చీ్ స్ార గ్ 
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్నన్న తెలియచేసుత ంద?ి జ. 1942 వసంత కాలంలో జపాన్ు న్నయంతణా లో ఉన్ి పాాంతం గుర్కంచి తెలియచేసుత ంది. 
2. 1942 లో చెనై్ా లోన్న ఏ పాాంతం జపాన్ న్నయంతాణలో  ఉంద?ి  జ. మంచూర్కయా 
3. ప్ాసుత తం డచ్ ఈస్ర ఇండీస్ న్న ఏ దశేంగా వయవహర్కసుత న్ాిరప?  జ. ఇండోన్ేషయిా 
4. జపాన్ ఆధనీ్ంలో ఉన్ి ర్ ండు దీాప్ సముదాలేవి?  జ. డచ్ ఈస్ర ఇండీస్ మర్కయూ ఫలిపెపైన్ దీవులు 
5. ఇండోన్షేియా ర్ాజధాన్న ఏది?  జ. జకార్ాత                
6. సుమతా దవీులు ఏ దశేాన్నకి చంెదిన్వి?  జ. ఇండోన్షేియా 
7. 1942 లో జపాన్ న్నయంతాణలో లేన్న ఏవ ైన్ా ర్ ండు ఆసయిా దేశాల పర్పల  చపె్పండి. 

జ. ఇండయిా, న్ేపాల్, భూటాన్, టిబ ట్, మంగోలియా, యు.యస్.యస్.ఆర్. 
8. 1942 లో జపాన్ న్నయంతాణ లో లేన్న ద్క్ణిారధ గోళం లోన్న దశేాల ప్రపల  చెప్పండి. జ. ఆస్రలేియా, ఫజి్మ, న్ూయజిలాండ్  
9. 1942 న్ాటిక ితెవైాన్ ఏ దేశాన్నకి చెందని్ భూభాగం?  జ. చెనై్ా  
10. 1942 లో జపాన్ న్నయంతాణ లో ఉన్ి ఏవ ైన్ా ర్ ండు దేశాల ప్రపల  చపె్పండి. 

జ. బర్ాా, థాయ్ లాండ్, సింగప్ూర్, డచ్ ఈస్ర ఇండసీ్ (ఇండోన్ేషయిా), మలయా (మలేషయిా), ఫెాంచ్ ఇండో చెనై్ా, 
క ర్కయా, తెైవాన్, ఫలిపెైపన్ దవీులు మొద్లెైన్వి. 

11. భారతదేశాన్నక ిప రపగున్ ఉన్ి ఏ దశేం జపాన్ చే ఆకరమించబడింది? జ. బర్ాా (ప్సాుత తం  బర్ాా దేశం పర్ప మయన్ాార్) 
12. జపాన్ ఆధనీ్ంలో ఉన్ి అధిక పాాంతం ఏ మహా సముద్ాం లో భాగం?  జ. ప్సిఫకి్ మహా సముద్ాం 

13. భారతదేశంతో భూభాగ సర్కహద్ుద  కలిగక ఉండ ిజపాన్ న్నయంతాణలో లేన్న దేశాల పర్పల  ర్ాయండి.  జ. న్ేపాల్, భూటాన్, టబి ట్  
14. ఆసయిా, ఉతతర అమెర్కకా ఖండాలన్ు వరేప చయేు జలసంధ ిఏది?  జ. బేర్కంగ్ జలసంధి 
15. ఫెాంచ్ ఇండో  చెనై్ా లో ఏ ఏ దశేాలు ఉండవేి? జ. వియంతాిం, కంబో డయిా, లావోస్  
16. హాంగ్ కాంగ్ ఏ దేశంలోన్న భాగం?  చెైన్ా.                      17. చెనై్ా ర్ాజధాన్న ఏద?ి  జ. బీజింగ్ 

15. వలస్తపాలిత పుా ాంతాలలో జాతి విముక్ి ఉదామాలు 
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కింది ప్టంలో బిటాన్ వలసపాలిత పాాంతాలు ఊదా రంగులోన్ూ, ఫ్ాాన్ా కి చెందని్వి నీలం రంగులోన్ూ, హాలెండ్ కి చెందిన్వి లేత 
గోధ్ుమ రంగులోన్ూ ఉన్ాియి. ఆసయిా, ఆఫిాకాలలో క న్ని దేశాలు సాతంతాంగాన్ే ఉన్ాియి, ఇవి బూడది్ రంగులో ఉన్ాయి.  

 

1. ఈ ప్టం దేన్న గుర్కంచి తలెియచేసుత ంది? జ. 1914 లో వలసపాలిత పాాంతాలు గుర్కంచి తలెియచసేుత ంది. 
2. న్ ైజ్మర్కయా ఏ దేశాన్నకి వలసపాలిత పాాంతం? జ. బిటాన్          
3. న్ ైజ్మర్కయా ర్ాజధాన్న ఏది? జ. అబుజా 
4. వియతాిం ఏ దశేాన్నకి వలసపాలిత పాాంతం? జ. ఫ్ాాన్ా         
5. వియతాిం ర్ాజధాన్న ఏది? జ. హన్ోయి 

6. చెైన్ా ఏ దేశాన్నక ివలసపాలిత పాాంతం?   జ. చెనై్ా ఏ దశేాన్నక ీప్తాయక్షంగా వలసపాలిత పాాంతం కాద్ు. 
7. ఇండోన్షేియా ఏ దశేాన్నకి వలసపాలిత పాాంతం?  జ. హాలండ్     
8. ఇండోన్షేియా ర్ాజధాన్న ఏది? జ. జకార్ాత  
9. డచ్ వారప ఏ దశేాన్నకి చెందని్వారప?  జ. హాలెండ్ లేదా న్ ద్ర్ాల ండ్ా దశేాన్నకి చెందని్ వార్కన్న డచ్ వారప అంటారప. 
10. ఆస్రలేియా ఏ దశేాన్నకి చెందిన్ వలస పాలిత పాాంతం? జ. బిటాన్  
11. ఏ దశేాన్నకి వలసపాలిత పాాంతంగా లేన్న ఆసయిా ఖండం లోన్న దశేాలు ఏవి?  

జ. న్ేపాల్, భూటాన్, చెనై్ా, థాయిలాండ్, ఇర్ాన్, స్ౌదీఅర్ేబియా మొద్లెైన్వి  
12. ఏ దశేాన్నకి వలసపాలిత పాాంతంగా లేన్న ఆఫికాా ఖండం లోన్న దేశాలు ఏవి?  జ. ఇథయిోపయిా, లెైబీర్యీా  
13. 1914 న్ాటకిి ఆసయిా ఖండం లోన్న బిటాన్ క ిచెందని్ వలసపాలిత పాాంతాలు ఏవి? 

జ. ఇండయిా, పాకిస్ాత న్, బంగాల దేశ్, శ్రరలంక, మయన్ాార్, సింగప్ూర్, మలేషయిా మొద్లెైన్వి. 
14. 1914 న్ాటకిి ఆఫికాా ఖండంలోన్న బిాటన్ కి చెందిన్ వలసపాలిత పాాంతాలు ఏవి? 

జ. ఈజిప్ర, సూడాన్, ద్క్ణి సూడాన్, ఉగాండా, క న్ాయ, ద్క్ిణ ఆఫిాకా, జింబాబేా, జాంబియా, మలాయి, న్ ైజ్మర్కయా, ఘన్ా  
15. 1914 న్ాటకిి ఫ్ాాన్ా కి చెందని్ వలసపాలిత పాాంతాలు ఏవి?   

జ. ఆసయిా ఖండం లోన్న వియతాిం, కంబో డియా, లావోస్ మర్కయూ ఆఫిాకా ఖండంలోన్న మొర్ాకో, అలీజర్కయా, చాద్, 
న్ ైజర్, మాలి, గబో న్. మడగాసిర్, ఐవర్ ీకోస్ర మొద్లెైన్వి. 
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1. వియతాిం ఏ ఖండం లో ఉంద?ి జ. ఆసయిా ఖండం లో  
2. వియతాింకి ఉతతర్ాన్ సర్కహద్ుద గా ఉన్ి దేశం ఏద?ి  జ. చెనై్ా 
3. వియతాింకి ప్డమర సర్కహద్ుద గా గల దశేాలేవి? జ. లావోస్,  కంబో డియా,  
4. వియతాిం కి ఏ దశేంతో ఎకుివ భూ సర్కహద్ుద  కలద్ు? జ. లావోస్ 

5. వియతాింకి ఏ ఏ సముదాాలతో సర్కహద్ుద  గలద్ు? 

జ. తూరపపన్  “టలన్ కిన్” గల్ో మర్కయు “ద్క్ణి చెైన్ా సముద్ాం”, ద్క్ణిాన్ “ద్క్ణి చెైన్ా సముద్ాం”, న్ రైపతి లో “థాయ్ 
లాండ్ గల్ప” అన్ ేసముద్ాములు కలవు. ఈ మూడు సముదాాలూ ప్సఫికి్ మహాసముద్ాం లోన్న భాగాలే.  

6. వియతాిం లో ప్వాహ సుత న్ి ప్ాధాన్ న్ది ఏది? జ. మకెాంగ్ న్ది 
7. వియతాింలోన్న ప్ాధాన్మెైన్ మూడు పాాంతాలేవి? జ. ఉతతరంలో “టలన్ కిన్”, మధ్యలో “అన్ాిం”, ద్క్ణింలో “కోచిన్ చిన్ా”   
8. వియతాిం న్ు పాలించిన్ ర్ ండు వలసపాలక దేశాలేవి? జ. ఫ్ాాన్ా మర్కయు జపాన్ 

9. వియతాిం న్ు మొద్టగా వలసపాలిత పాాంతంగా ప్ర్కపాలించిన్ దేశం ఏద?ి ఫ్ాాన్ా 

10. జపాన్ు వియతాిం న్ు ఎప్ుపడు ఆకరమించింద?ి జ. 1940 లో 
11. ఇండో-చెనై్ా అంటే ఏమిటి? జ. లావోస్, వియతాిం, కంబో డయిాలన్ు కలిపి ఇండో-చెైన్ా అంటారప. 
12. 1954 లో వియతాిం ప్జాాస్ాామయ గణతంతాంకి, ఫెాంచ్ వార్కకి మధ్య యుద్ధం ఎకిడ జర్కగకంద?ి జ.  “డీన్ బీన్ ఫు” వద్ద  
13. వియతాిం ప్జాాస్ాామయ గణతంతాంకి, ఫెాంచివార్కక ిమధ్య శాంతి సంప్దాింప్ులు ఎప్ుపడు, ఎకిడ జర్కగాయి? 

జ.  1954 లో జ నీవా లో (సిాటజర్ాల ండ్ లో ఉంది) 
14. 1974 జన్వర్కలో అమెర్కకా వియతాింల మధ్య  శాంతి ఒప్పంద్ం ఎకిడ జర్కగకంది? జ. పార్కస్ లో 
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1. న్ ైజ్మర్కయా ఏ ఖండం లో ఉంద?ి జ. ఆఫికాా ఖండంలో 
2. న్ ైజ్మర్కయ ఆఫికాా ఖండంలో ఏ త్తరం లో ఉంది.? జ. ప్శ్చిమ త్తరంలో ఉంది. 
3. ప్టం లో చూప్బడిన్ న్ద ిఏద?ి జ. న్ జైర్ న్ద ి

4. న్ ైజ్మర్కయా దశే ర్ాజధాన్న ఏది? జ. అబుజా  
5. న్ ైజ్మర్కయాన్న వలసీకర్కంచిన్ దేశం ఏది? బిాటన్  
6. న్ ైజ్మర్కయా లో ప్వాహ సుత న్ి ప్ధాాన్మెనై్ న్ద ిఏద?ి జ. న్ జైర్ 

7. న్ ైజర్ న్ది ఏ సముద్ాం లో కలుసుత ంది? జ. అటాల ంటిక్ మహా సముద్ాంలో  
8. న్ ైజ్మర్కయా లో మొటర మొద్ట ఏ పాాంతం లో బిటాషి్ వారప వలస ఏర్ాపటు చేస్ారప? జ. లాగోస్ అన్ే ప్టరణంలో  
9. లాగోస్ ఏ సముద్ ాత్తరం లో ఉంది? అటాల ంటకి్ మహాసముద్ా త్తరంలో  
10. న్ ైజ్మర్కయా లో ఉతతర్ాన్ ఉన్ి ప్ాజలు ఎవరప? జ. హౌస్ా-ప్ులాన్న ప్ాజలు 
11. న్ ైజ్మర్కయా లో ద్క్ిణాన్  ఉన్ి ప్ాజలు ఎవరప? జ. యొరపబా మర్కయు ఈబో  జాతి ప్ాజలు 
12. న్ ైజ్మర్కయా లో న్ ైరపతి భాగంలో  ఉన్ి ప్జాలు ఎవరప? జ. యోరపబా జాతి ప్జాలు 
13. న్ ైజ్మర్కయా లో ఆగేి య భాగంలో  ఉన్ి ప్జాలు ఎవరప? జ. ఈబో  జాతి ప్ాజలు 
14. న్ ైజ్మర్కయా కు ద్క్ణింలో ఉన్ి సముద్ాం ఏది? అటాల ంటిక్ మహా సముద్ాం 

15. బిాటిష్ పాలకులు తమ విభజించి పాలించు సదిాధ ంతాన్ని న్ జై్మర్కయలో ఏ విధ్ంగా అమలుప్రచ గలిగారప? 

జ. 1939 లో బటాిష్ పాలకులు ప్శ్చిమ, తూరపప న్ జై్మర్కయాలన్ు ఏరపరచి  యోరపబా, ఈబు తగెల మధ్య ఘరషణలు 
ఏరపడేటటుల  చేస్ాారప. ఈ విధ్ంగా “విభజించి, పాలించు” అన్ి  సదిాధ ంతాన్నకి అన్ుగుణంగా మూడు ప్ధాాన్ గకర్కజన్ తగెలెైన్  
“హౌస్ా-ప్ులాన్న”, “యొరపబా”, “ఈబు” ల మధ్య పో టీన్న, ఘరషణన్న పో ా తాహ ంచారప.   

16. న్ ైజ్మర్కయా దశేాన్నకి సర్కహద్ుద లు ర్ాయుము.       జ. న్ జై్మర్కయా దశేాన్నకి ఉతతర్ాన్ న్ జైర్, ఈశాన్యంలో చాద్, తూరపపన్ 
కామరెూన్, ప్శ్చిమాన్ బ న్నన్, ద్క్ణిాన్ అటాల ంటిక్ మహా సముద్ాం కలవు. 

17. న్ ైజ్మర్కయా కు ఎప్ుపడు స్ాాతంతాాం వచిింద?ి జ. 1963 అకోర బరప 1 న్  
18. న్ ైజర్ డలెార లో చమురపన్ు ఎప్ుపడు కన్ుగకన్ాిరప? జ. 1950లలో 
19. న్ ైజర్ డలెార లో చమురపన్ు వ లికిత్తస్ హకుిలు ఏ కంపెనీక ిఇవాబడాా యి?  

జ. “డచ్ షలె్ కంపనెీ” న్తేృతాంలోన్న వివిధ్ బహుళజాతి కంపెనీలకు చమురపన్ు వ లికిత్తస ్హకుిలు ఇవాబడాా యి. 
 

 

17. స్తవతాంతు భారత రాజాాాంగ నరామణ్ాం 
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్న గుర్కంచి తలెియజసేుత ంది. 
జ. 1950 జన్వర్క 26న్ ర్ాజాయంగం అమలులోకి వచిిన్ న్ాట ిన్ుండి 2013 వరకూ ర్ాజాయంగాన్నకి చేసని్ సవరణలు గుర్కంచి 

2. ర్ాజాయంగాన్ని 1950 జన్వర్క 26 న్ుంచి అమలు లోకి తేవడాన్నకి కారణం ఏమిట?ి 

జ. భారత జాత్తయ కాంగ రస్ 1930 జన్వర్క 26 ర్ోజున్ు సంప్ూరో సార్ాజ్ దని్ంగా జరపప్ుకోవాలన్న ప్ాకటించింది. దీన్ని 
ప్ాజలంద్రూ గురపత ంచుకోవాలన్న 1950 జన్వర్క 26 న్ుండి ర్ాజాయంగాన్ని అమలులోకి త్తసుక చాిరప. 

3. ర్ాజాయంగాన్ని ఎప్ుపడు ఆమోదించారప? జ. 1949 న్వంబర్ 26 న్ 

4. ఏ ఏ ద్శాబాద లలో ర్ాజాయంగాన్నక ిసమాన్ంగా సవరణలు జర్కగాయి? జ. 1971 - 80 మర్కయు 1981 - 1990 

5. 1951 - 60 ద్శాబదంలో తకుివ సవరణలు జరగడాన్నకి కారణమమేిట?ి 

జ. ర్ాజాయంగం అమలులోక ివచిి క దిద  కాలమ ేఅయింది. దశే ప్ర్కసిథతులలో అంత ఎకుివగా మారపపలు చోటుచసేుకోలేద్ు. 
కావున్ ర్ాజాయంగాన్నక ిఎకుివ సవరణలు చయేవలసిన్ అవసరం ర్ాలేద్ు. 

6. 1971 – 80 లో చోటు చసేుకున్ి ప్ధాాన్మెనై్ ర్ాజాయంగం సవరణ ఏది? జ. 42 వ ర్ాజాయంగ సవరణ  
7. 1971 – 80 లో ర్ాజాయంగ చర్కతాలో జర్కగకన్ ర్ ండు ప్ధాాన్ ఘటరములు ఏవి? 

జ. మొద్టి ఘటరం:- ర్ాజాయంగం ప్వాేశ్చక లో లౌకిక, స్ామయవాద్ అన్ ేప్దాలన్ు చేరిటం;  
ర్ ండవ ఘటరం :- కేశవాన్ంద్ భారతి కసేులో సుపీాం కోరపర  ఇచిిన్ త్తరపప 

8. ర్ాజాయంగం కి 2013 న్ాటిక ిఎన్ని సవరణలు జర్కగాయి? జ. 99 సవరణలు జర్కగాయి. 
9. ర్ాజాయంగాన్ని ఎంద్ుకు సవర్కంచాలిాన్ అవసరం వసుత ంది?  జ. దేశంలో ర్ాజకీయ, స్ామాజిక, ఆర్కధక, శాసత ర, స్ాంకేతిక 

రంగాలలో మారపపలు చోటుచసేుకుంటాయి. వాటకిి అన్ుగుణంగా ర్ాజాయంగాన్ని సవర్కంచవలసని్ అవసరం వసుత ంది. 
10. ర్ాజాయంగాన్ని సవర్కంచే అధకిారం ఎవర్కకి ఉంద?ి జ. పారలమెంట్ క ి

11. పారలమెంట్ చసేిన్ సవరణలన్ు ఎవరప ఆమోదించాలి? జ. దశే అధ్యక్షుడు (ర్ాష్టరపే్తి లేదా పెసాిడెంట్) 
12. ర్ాజాయంగ ప్వాేశ్చక లో లౌకిక, స్ామయవాద్ అన్ే ప్దాలన్ు ఎన్ివ ర్ాజాయంగ సవరణ దాార్ా చరే్ాిరప? 42వ సవరణ 

13. 42 వ ర్ాజాయంగ సవరణన్ు ఏ సంవతారం లో చేస్ారప? 1976 లో 
14. ర్ాజాయంగంలోన్న మౌళిక అంశాలన్ు లేదా మౌలిక సూతాాలన్ు మారిటాన్నకి వీలు లేద్న్న సుపీాం కోరపర  ఏ కసేు లో త్తరపప 

చెపపింద?ి    జవాబు: కేశవాన్ంద్ భారతి కసేు 
15. ఇప్పటికి (2020 జన్వర్క న్ాటకిి) ర్ాజాయంగాన్నకి ఎన్ని సవరణలు చేస్ారప? 104  
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1. పెై గరా ఫ్ న్ు ప్ర్కశ్రలించి మీరప గమన్నంచిన్ విష్టయాలన్ు ర్ాయండి. 
జ. 1. ఈ గరా ఫ్ 1950 జన్వర్క 26న్ ర్ాజాయంగం అమలులోక ివచిిన్ న్ాటి న్ుండి 2013 వరకూ ర్ాజాయంగాన్నకి చసేిన్ 
సవరణలు గుర్కంచి తలెియచేసుత ంది. 
2. భారత జాత్తయ కాంగ రస్ 1930 జన్వర్క 26 ర్ోజున్ు సంప్ూరో సార్ాజ్ దని్ంగా జరపప్ుకోవాలన్న ప్ాకటించింది. దీన్ని 
ప్ాజలంద్రూ గురపత ంచుకోవాలన్న 1950 జన్వర్క 26 న్ుండి ర్ాజాయంగాన్ని అమలులోకి త్తసుక చాిరప. 
3. 1951 – 60 లో తకుివగా 7 సవరణలు జర్కగాయి. ర్ాజాయంగం అమలులోకి వచిి క దిద  కాలమ ేఅయింది. దశే 
ప్ర్కసిథతులలో అంత ఎకుివగా మారపపలు చోటుచసేుకోలేద్ు. కావున్ ర్ాజాయంగాన్నక ిఈ కాలంలో తకుివ సవరణలు 
జర్కగాయి. 
4. 1961 – 70 లో 15 సవరణలు, 1971 – 80 లో 22 సవరణలు, 1981 – 90 లో  22 సవరణలు, 1991-2000  
లో 16 సవరణలు, 2001 – 13 లో 17 సవరణలు జర్కగాయి. 
5. 1971 – 1990 ల మధ్య ర్ాజకయీ ప్ర్కసిథతులలో మారపపలు చోటుచసేుకోవడం వలన్ ఎకుివగా 44 సవరణలు 
జర్కగాయి.  
6. 1971 – 80 లో ర్ాజాయంగ చర్కతలాో ర్ ండు ప్ాధాన్ ఘటరములు చోటు చసేుకున్ాియి. మొద్టదిి ర్ాజాయంగం ప్ావేశ్చక లో 
లౌకకి, స్ామయవాద్ అన్ ేప్దాలన్ు చేరిటం; ర్ ండవది కేశవాన్ంద్ భారతి కసేులో సుపీాం కోరపర  ఇచిిన్ త్తరపప. 
7. ర్ాజాయంగం అమలులోకి వచిిన్ న్ాట ిన్ుండి 2013 వరకూ ర్ాజాయంగాన్నక ిమొతతం 99 సవరణలు జర్కగాయి. 2020 
జన్వర్క న్ాటకిి 104 సవరణలు జర్కగాయి. 
8. దశేంలో ర్ాజకీయ, స్ామాజిక, ఆర్కధక, శాసత ర, స్ాంకతేిక రంగాలలో మారపపలు చోటుచసేుకుంటాయి. వాటకిి అన్ుగుణంగా 
ర్ాజాయంగాన్ని సవర్కంచవలసిన్ అవసరం వసుత ంది. 
9. ర్ాజాయంగాన్నకి సవర్కంచే అధకిారం పారలమెంట్ కు మాతామ ేఉంటుంది.  ర్ాజాయంగ సవరణకు ర్ాజయసభ, లోక్ సభల 
ర్ ండింటిలో “మూడింట ర్ ండు వంతుల” (2/3 వ వంతు) సభుయల ఆమోద్ం అవసరం. 
10. క న్ని అధికరణలన్ు ర్ాష్టర  ేశాసన్ సభలు అంగకీర్కంచిన్ తరపవాత మాతామ ేసవర్కంచవచుి. పారలమెంట్ చేసని్ 
సవరణలన్ు ర్ాష్టరపే్తి ఆమోదంిచాలి. 
 
 
 
 

18. స్తవతాంతు భారత దేశాం (మొదటట ముప ైు స్తాంవతసరాలు 1947 – 977) 
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1. భారతదేశంలో మొద్టి స్ారాతికా ఎన్నికలు ఎప్ుపడు జర్కగాయి? జ. 1952 లో 
2. 1962 లో జర్కగకన్ స్ారాతికా ఎన్నికలు ఎన్ివ స్ారాతికా ఎన్నికలు? జ. మూడవ స్ారాతికా ఎన్నికలు 
3. మొద్ట ి లోక్ సభలో ఎన్ని స్ాథ న్ాలు ఉన్ాియి? జ. 489 (364+37+16+12+9+7+6+38) 

4. మూడవ లోక్ సభలో ఎన్ని స్ాథ న్ాలు ఉన్ాియి? జ. 494 (361+29+20+18+14+12+7+6+27) 

5. ర్ాజాయంగం ప్ాకారం లోక్ సభలో గర్కష్టరంగా ఎన్ని స్ాథ న్ాలు ఉండవచుి? జ. 550 స్ాథ న్ాలు వరకూ ఉండవచుి. 
6. 17 వ లోక్ సభ (ప్సాుత త లోక్ సభ) లో ఎన్ని స్ాథ న్ాలు ఉన్ాియి? జ. 545 స్ాథ న్ాలు 
7. మొద్ట ిమూడు స్ారాతిాక ఎన్నికలలో ఏ పార్ీర ఘన్ విజయం స్ాధించింద?ి జ. భారత జాత్తయ కాంగ రస్  పార్ీర 
8. మొద్ట ిలోక్ సభలో  ర్ ండవ అతి పదె్ద  పార్ీర ఏద?ి జ. భారత కమూయన్నస్ర పార్ీర (16 స్ాథ న్ాలు గ లుచుకుంది) 
9. మూడవ లోక్ సభలో  ర్ ండవ అతి పదె్ద  పార్ీర ఏద?ి జ. భారత కమూయన్నస్ర పార్ీర (29 స్ాథ న్ాలు గ లుచుకుంది) 
10. 1952 తో పో లిస్త  1962 లో తమ సంఖాయబలాన్ని కోలోపయిన్ ర్ాజకయీ పార్ీరలేవి? 

జ. భారతజాత్తయ కాంగ రస్, సో్ ష్టలిసుర  పార్ీర, కిస్ాన్ మజూద ర్ పార్ీర, పపీ్ుల్ా డెమొకరటకి్ ఫాంట్, గణతంత ాప్ర్కష్టత్ పార్ీరలు 
11. 1952, 1962 ఎన్నికలలో భారత జాత్తయ కాంగ రస్ పార్ీర ఎంత శాతంకి పెైగా  స్ాథ న్ాలు గ లుచుకుంది? జ. 70 శాతం కి పెైగా  

(1952 ఎన్నికలలో 74% (364 /489  x 100 = 74%); 1962 ఎన్నికలలో 73% (361 / 494 X 100 = 73%) 

12. పెై గరా ఫులలో “ఇతరపలు”  అంటే అరథం ఏమిట?ి 

జ. 5 లేదా 5 కంటే తకుివ స్ాథ న్ాలన్ు గ లుచుకున్ి ర్ాజకయీ పార్ీరలన్ు అన్నింటినీ కలిప ి“ఇతరపలు” గా చూపించారప. 
13. “సాతంతుాలు” అంటే అరథం ఏమిట?ి జ.  ఏ ర్ాజకీయ పార్ీర తరప్ున్ కాకుండా సాతంతాంగా పో టీ చేస ిగ లిచిన్ వారప.  
14. ర్ాజకీయ పార్ీరల సూచిక లో 1962 ఎన్నికలలో కిస్ాన్ మజూద ర్ పార్ీర, పీప్ుల్ా డెమొకరటిక్ ఫంాట్, గణతంత ాప్ర్కష్టత్ పార్ీరలన్ు 

చూపించకపో వడాన్నకి కారణం ఏమెై ఉండవచుి? 

జ.ఈ పారీ్రలు 1962 ఎన్నికలోల  పో టచీేస ిఉండకపో వచుి లేదా ఒక ికిపారీ్రకి 5 లేదా 5 కంటే తకుివ స్ాథ న్ాలు వచిి ఉండవచుి 

15. ఏ పార్ీర 1952 ఎన్నికలలో గ లుచుకున్ి స్ాథ న్ాలలో 50% (సగం) స్ాథ న్ాలన్ు1962 లో గ లుచుక ంద?ి జ. స్ో ష్టలిసుర  పార్ీర  
(1952 లో 12 స్ాథ న్ాలన్ు గ లుచుకుంట ే1962 ఎన్నికలలో 6 స్ాథ న్ాలన్ు గ లుచుక ంది) 
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1. పెై ప్టం దనే్నగుర్కంచి తలెియచసేుత ంద?ి  
జ. ర్ాష్ార ే ల ప్ున్:వయవసీథకరణకు ముంద్ు దీాప్కలప ద్క్ణి పాాంతంలో వివిధ్ పాాంతాలన్ు ఈ ప్టం లో చూపించడం జర్కగకంద.ి 

2. పెై ప్టంలో చూప్బడని్ పాాంతాలలో అతి చిన్ి పాాంతం ఏది? జ. పాండచిేిర్క  
3. ఆంధ్రా్ాష్టరం ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 1953 అకోర బరప 1 వ తదేీన్ 

4. ఇప్పటి తెలంగాణా ర్ాష్టరంే అప్ుపడు ఏ ర్ాష్టరంేలో ఉండదేి? జ. హ ైద్ర్ాబాద్ు ర్ాష్టరంేలో  
5. ప్ాసుత త తమిళన్ాడు ర్ాష్టరంే అప్ుపడు ఏ ర్ాష్టరంేలో ఉండదేి? జ. మదాాసు ర్ాష్టరంేలో  
6. టాావ న్ కోర్-క చిిన్ ఇప్ుపడు ఏ ర్ాష్టరంేగా మార్కంది? జ. కరేళ ర్ాష్టరంే 

7. “కూరా్” ప్సాుత తం ఏ ర్ాష్టరంేలో భాగంగా ఉంది? జ. కర్ాిటక ర్ాష్టరంేలో 
8. బో ంబ ేర్ాష్టరంే ప్సాుత తం ఏ ర్ాష్టరంేలో భాగంగా ఉంద?ి జ. మహార్ాష్టర  ేలో  
9. ఆంధ్రా్ాష్టరంే తో సర్కహద్ుద లు గల ర్ాష్ార ే లేవి? జ. హ దై్ర్ాబాద్ ర్ాష్టరంే, మెసైూర్ ర్ాష్టరంే, మదాాసు ర్ాష్టరంే  
10. ర్ాష్ార ే ల ప్ున్:వయవసీథకరణ ఎప్ుపడు జర్కగకంది? 1956 న్వంబర్ 1 వ తేదనీ్ 

11. ర్ాష్ార ే ల ప్ున్:వయవసీథకరణ చటరం 1956 ప్కాారం ఎన్ని ర్ాష్ార ే లు, ఎన్ని కేంద్ ాపాలిత పాాంతాలు ఏరపడాా యి?  
జ. 14 ర్ాష్ార ే లు, 6 కేంద్ా పాలిత పాాంతాలు 

12. ర్ాష్ార ే ల ప్ున్:వయవసీథకరణ చటరం 1956 ప్కాారం పెైన్ ఇవాబడని్ ప్టంలోన్న పాాంతాలు ఏ ఏ ర్ాష్ార ే లుగా ఏరపడాా యి? 

జ. ఆంధ్పా్దశే్, మహార్ాష్టర ,ే కర్ాిటక, తమిళన్ాడు, కేరళ ర్ాష్ార ే లు గా ఏరపడాా యి. 
13. ఆంధ్పా్ాదశే్ ర్ాష్టరంే ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 1956 న్వంబరప 1 వ తదేనీ్  
14. ఏ ఏ పాాంతాలతో కలిపి ఆంధ్పా్దేశ్ ఏరపడింది? జ. ఆంధ్ా ర్ాష్టరంే, హ ైద్ర్ాబాద్ ర్ాష్టరంలోన్న తలెంగాణా పాాంతం  
15. తెలంగాణా ర్ాష్టరంే ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 2014 జూన్ 2 వ తేదనీ్  
16. ప్టంలో సూచించిన్ పాాంతాలలో ఏద ిబిటాిష్ వార్క ప్ర్కపాలన్ా కాలంలో “సంస్ాథ న్ం”గా ఉండదేి? జ. టాావ న్ కోర్-క చిిన్  
17. ప్టంలో సూచించిన్ ఏ పాాంతం బిాటషి్ వార్క ప్ర్కపాలన్ా కాలంలో బిాటషి్ ఇండియాలో భాగం కాద్ు? జ. పాండచిేిర్క 
18. భారతదేశంలో కలవక ముంద్ు పాండచిేిర్క ఎవర్క ప్ర్కపాలన్లో ఉండదేి? జ. ఫెాంచ్ వార్క ప్ర్కపాలన్లో 

 19.రాజకీయ ధ్ోరణ్ుల ఆవిరాావాం : 1977 – 2000  
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అతయవసర ప్ర్కసిథతి ముగకంప్ు, మొర్ార్ీజ దశేాయి, 
చరణ్ సింగ్ ల కింద్ జన్తాపార్ీర ప్ాభుతాాల ఏర్ాపటు 

1977  ప్ంజాబ్ పెై హ చ్ ఎన్ లాంగోవాల్ తోన్ూ, 
అస్ాాంపెై ఎ ఎ యస్ యు తోన్ూ ర్ాజ్మవ్ 
గాంధ ీఒప్పందాలు 

1985 

ఇందరి్ాగాంధ ీన్తేృతాంలో కాంగ రస్ ప్భాుతాం 
ఏర్ాపటు 

1980  మిజో న్షే్టన్ల్ ఫాంట్ తో ఒప్పంద్ం 1986 

టి డి పి ఏర్ాపటు 1982  శ్రరలంకతో ఒప్పంద్ం 1987 

ఆప్ర్ేష్టన్ బూల  స్ార ర్, ఇందిర్ాగాంధీ హతయ 1984  విప ిసింగ్, చంద్శాలఖర్ లతో జన్తాద్ళ్ 
ప్ాభుతాాల ఏర్ాపటు 

1989 

 
1. అతయవసర ప్ర్కసిథతి కాలం న్న పర్్కిన్ండి? జ. 1975 – 1977 (తేది.25-06-1975 న్ుండ ితదేి.21.03.1977 వరకూ) 
2. అతయవసర ప్ర్కసిథతిన్న విధించిన్ ప్ాధాన్మంతిా ఎవరప? జ. ఇందరి్ాగాంధీ 
3. 1977 ఎన్నికలలో ఏ పార్ీర విజయం స్ాధించింది? జ. జన్తాద్ళ్ పార్ీర  
4. స్ాాతంతాాాన్ంతరం మొటర మొద్ట ిస్ార్కగా కాంగ రస్ ఏ స్ారాతికా ఎన్నికలలో ఓడిపోయింది? జ. 1977 ఎన్నికలలో 
5. స్ాాతంతాాాన్ంతరం మొటర మొద్ట ిస్ార్కగా కాంగ రసత్ర ప్ాభుతాం ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 1977 లో  
6. మొటర మొద్టి కాంగ రసత్ర ప్ధాాన్మంతిా ఎవరప? జ. మొర్ార్ీజ దేశాయి (తదేి.24.03.1977 న్ుండ ి28.07.1979 వరకూ) 
7. మొర్ార్ీజ దశేాయి తర్ాాత ప్ాధాన్మంతిా ఎవరప? జ. చరణ్ సింగ్ (తదేి.28.07.1979 న్ుండ ి14.01.1980 వరకూ) 

8. 1980 ఎన్నికలలో ఏ పార్ీర అధకిారంలోకి వచిింది? జ. భారత జాత్తయ కాంగరస్ 

9. ఇందరి్ాగాంధ ీర్ ండవస్ార్క ప్ధాాన్మంతిా గా ప్న్నచసేిన్ కాలమదేి? జ. 1980 – 1984 (dt.14.01.1980 to dt.31.10.1984) 

10. టి డి పి (తెలుగుదశేం పార్ీర) న్న ఎవరప ఏర్ాపటు చేస్ారప? జ. N T ర్ామార్ావు 
11. ఆంధ్పా్దశే్ ర్ాష్టర  ేశాశన్సభ కు  1983లో జర్కగకన్ ఎన్నికలలో ఏ పార్ీర ఘన్విజయం స్ాధించింది? జ. తలెుగుదేశం పార్ీర 
12. ఆప్ర్ేష్టన్ బూల  స్ార ర్ అంటే ఏమిటి?  

జ. ప్ంజాబ్ లోన్న గోలెా న్ టెంప్ుల్ (సారో దేవాలయం) లో సకిుి త్తవావాద్ులు తలదాచుకున్ాిరప. వార్కన్న అంతం 
చేయడాన్నకి సెనై్ాయన్ని విన్నయోగకంచారప. ఈ కారయకరమాన్నకి ఆప్ర్షే్టన్ బూల  స్ార ర్ అన్న ప్రప పటెార రప. 

13. ఇందరి్ాగాంధ ీహతయచేయబడదాన్నకి ప్ధాాన్ కారణం ఏమిటి? జ. ఆప్ర్ేష్టన్ బూల  స్ార ర్ కి ఇందరి్ాగాంధీ అన్ుమతించడం  
14. 1984 ఎన్నికలలో ఏ పార్ీర ఘన్ విజయం స్ాధించింది? జ. భారత జాత్తయ కాంగ రస్ 

15. ర్ాజ్మవ్ గాంధీ ప్ధాాన్మంతి ాగా ప్న్నచేసని్ కాలం ఏది? జ. 1984 – 1989  (Dt.31.10.1984 to 02.12.1989) 

16. హ చ్ ఎన్ లాంగోవాల్ ఏ పార్ీరకి అధ్యక్షుడు? జ. శ్చర్ోమణి అకాలీ ద్ళ్ (ఈ పార్ీర ప్ంజాబ్ లో ఉంది) 
17. ఎ ఎ యస్ యు న్న విసతర్కంప్ుము. జ. అఖిల అస్ో ం విదాయర్కధ సంఘం (All Asom Students Union) 

18. ఎ ఎ యస్ యు క ిఅన్ుబంధ్ంగా ఏరపడని్ ర్ాజకీయ పార్ీర ఏది? జ. అస్ో ం గణ ప్ర్కష్టత్ (AGP – Asom Gana Parishad) 

19. ర్ాజ్మవ్ గాంధీ ప్ధాాన్మంతి ాఅయాయక ఏ దశేం తో శాంతి ఒప్పంద్ం చసేుకున్ాిడు? జ. శ్రరలంక 

20. శాంతి ఒప్పంద్ం చసేుకున్ి తర్ాాత ర్ాజ్మవ్ గాంధ ీశ్రరలంక కి భారతదేశ సెనై్ాయన్ని ఎంద్ుకు ప్ంపించాడు?  
జ. శ్రరలంకలో వేర్ాపటువాద్ తమిళులకు , శ్రరలంక ప్భాుతాాన్నకి మధ్య త్తవా ఘరషణలు చోటుచేసుకున్ాియి. ఈ ర్ ండు ప్క్షల 
మధ్య శాంతిన్న న్ లక లపడాన్నక ిర్ాజ్మవ్ గాంధ ీశ్రరలంకక ిభారతదేశ సెనై్ాయన్ని ప్ంపించాడు. 

21. స్ాాతంతాాాన్ంతరం మొటరమొద్ట ిసంకీరో ప్భాుతాం ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 1989 లో  
22. ర్ాజ్మవ్ గాంధీ తర్ాాత ప్ధాాన్మంతిా ఎవరప? జ. వి పి సింగ్ (తేది. 02.12.1989 న్ుండ ి10.11.1990 వరకూ) 

23. వి పి సింగ్ తర్ాాత ప్ధాాన్మంతిా ఎవరప? జ. చంద్శాలఖర్ (తదేి. 10.11.1990 న్ుండ ి21.06.1991 వరకూ) 

మండల కమిష్టన్ సిఫ్ారసుల అమలుకు న్నరోయం 1989  బాబీామసదీ్ు కూలిివేత 1992 

ర్ామజన్ా భూమి రధ్యాత ా 1990  దేవ గౌడ, ఐ క  గుజాాల్ లు ప్ధాాన్మంతుాలు 
గా యున్ ైటడె్ ఫాంటే ప్ాభుతాం 

1996 ర్ాజ్మవ్ గాంధీ హతయ, ప ివి న్రసింహార్ావు 
ప్ాధాన్మంతిా గా కాంగ రస్ ప్భాుతాం 

1991  
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ఆర్కధక సరళీకరణ విధాన్ాలు 1991  ఎబి వాజ్ పయ్ి న్తేృతాంలో ఎన్ డి ఏ 
ప్ాభుతాం  

1998 

1. మండల కమీష్టన్ చసేని్ సిఫ్ారసు ఏమిట?ి 

 జ. ఇతర వ న్ుకబడని్ తరగతులకు  (OBC – Other Backward Classes) కేంద్ా ప్భాుతా ఉదో యగాలలో 27% ర్కజర్ేాష్టన్ుల  
కలిపంచమన్న మండల కమీష్టన్ సిఫ్ారసు చేసింది. 

2. మండల కమిష్టన్ సిఫ్ారసుల అమలుకు న్నరోయం త్తసుకున్ి ప్ధాాన్మంతిా ఎవరప? జ. వి పి సింగ్ 

3. ఏ ప్భాుతం మండల కమిష్టన్ సిఫ్ారసుల అమలుకు న్నరోయం త్తసుకుంద?ి జ. న్షే్టన్ల్ ఫాంట్ ప్ాభుతాం  
4. ర్ామజన్ా భూమి రధ్యాతాన్ు పాారంభించిన్ బి జ  పి న్ాయకుడవెరప? జ. ఎల్ క  అదాానీ 

5. ర్ామజన్ా భూమి రధ్యాతాన్ు ఎకిడి న్ుంచి పాారంభించారప? జ. గుజర్ాత్ లోన్న స్ో మన్ాథ్ న్ుంచి  
6. ర్ామజన్ా భూమి రధ్యాతా జరపగుతున్ి సమయంలో ప్ధాాన్మంతి ాఎవరప? జ. వి ప ిసింగ్ 

7. ర్ామజన్ా భూమి రధ్యాతా చేసుత న్ి ఎల్ క  అదాానీ న్న ఎకిడ అర్ సుర  చేస్ారప? జ. బీహార్ లో  
8. ర్ాజ్మవ్ గాంధీ హతయ ఎకిడ జర్కగకంద?ి జ. తమిళన్ాడు లోన్న శ్రర పరెంబుద్ూర్ లో 
9. పి వి న్రసింహార్ావు ప్ాధాన్మంతిాగా ప్న్నచసేని్ కాలమదేి? జ. 1991 – 1996 (dt.21.06.1991 – 16.05.1996) 

10. ఆర్కధక సరళీకరణ విధాన్ాలన్ు పాారంభించిన్ ప్ాధాన్మంతి ాఎవరప? జ. పి వి న్రసింహార్ావు 
11. ఆర్కధక సరళీకరణ విధాన్ం అంట ేఏమిట?ి 

 జ. ప్భాుతా ఖరపిన్ు త్తవాంగా తగకాంచుకోవడం, దగిుమతుల మీద్ ప్ర్కమితులన్ు, ప్న్ుిలన్ు తగకాంచడం, విదేశ్ర 
పెటుర బడులపెై ప్ర్కమితులన్ు తగకాంచడం (అంటే విదశే్ర పెటుర బడులు ఎకుివగా వచేి టటుల  చేయడం), పెైరవటే్ పటెుర బడులన్ు 
పో ా తాహ ంచడం కోసం రూప ందంిచిన్ విధాన్ాన్ని ఆర్కధక సరళీకరణ విధాన్ం అంటారప. 

12. బాబీామసదీ్ు కూలిివేత సమయంలో ప్ధాాన్మంతి ాఎవరప?  జ. పి వి న్రసింహార్ావు 
13. బాబీా మసదీ్ు ఎకిడ ఉంద?ి జ. ఉతతర ప్దాేశ్ లోన్న అయోధ్య లో  
14. బాబీా మసదీ్ు వివాద్ం ఏమిట?ి  

జ. అయోధ్యలో బాబీ ామసదీ్ు ఉన్ి చోటు ర్ామున్న జన్ా సథలం అన్న హ ంద్ువుల విశాాసం. బాబీ ామసీద్ు న్ు తొలగకంచి 
ర్ామున్న మందిరం న్నర్కా ంచాలన్న హ ంద్ువుల కోర్కక. ఈ విష్టయంలో తలెతితన్ వివాద్మే బాబీా మసదీ్ు వివాద్ం. 

15. ఇటవీల బాబీా మసీద్ు వివాద్ం విష్టయంలో సుపీాం కోరపర  ఇచిిన్ త్తరపప ఏమిటి? 

జ. బాబీా మసదీ్ు న్ు తొలగకంచి అకిడ ర్ామున్న మందరిం న్నర్కా ంచుకోవచుి. మర్కక ప్ాదశేంలో మసదీ్ు న్నర్ాాణాన్నకి 5 
ఎకర్ాల సథలం కేటాయించాలి. 

16. 1996 లో ఏరపడని్ సంకరోీ ప్ాభుతాం ఏది? జ. యున్ టైెడ్ ఫాంట్ సంకరోీ ప్ాభుతాం 

17. యున్ టైడె్ ఫాంట్ సంకీరో ప్ాభుతాం లో ఎవర్ వరప ప్ధాాన్మంతుాలు గా చేస్ారప? జ. హ చ్. డి. దేవ గౌడ, ఐ క  గుజాాల్ 

18. యున్ టైడె్ ఫాంట్ ప్ాభుతాం ఎప్పటి న్ుండి ఎప్పటి వరకూ అధికారంలో ఉంది? జ. 1996 – 1998 

19. ఎన్ డి ఏ న్న విసతర్కంచుము. జ.  జాత్తయ ప్ాజాస్ాామయ కూటమి ( న్ేష్టన్ల్ డెమోకరా టకి్ అలయన్ా) 
20. న్ేష్టన్ల్ డెమోకరా టకి్ అలయన్ా కి న్ేతృతాం వహ సుత న్ి పార్ీర ఏద?ి జ. భారత్తయ జన్తా పార్ీర 
21. ఎబి వాజ్ పయ్ి ఏ పార్ీరకి చెందని్ న్ాయకుడు? జ. భారత్తయ జన్తా పార్ీర 
22. 1998లో  ఎన్ డ ిఏ ప్ాభుతాంలో ప్న్నచసేని్ ప్ధాాన్మంతి ాఎవరప? జ. ఎబి వాజ్ ప్యి 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
1. సంకరోీ ప్ాభుతాం అంట ేఏమిట?ి  జ. ర్ ండు లేదా అంతకంటే ఎకుివ పార్ీరలు కలిసి ప్ాభుతాాన్ని ఏర్ాపటు చయేడం  
2. భారత ర్ాజకయీ చర్కత ాలో ఏరపడని్ మొటరమొద్టి సంకరోీ ప్భాుతాం ఏద?ి జ. న్షే్టన్ల్ ఫాంట్ ప్ాభుతాం 

3. మొటరమొద్టి సంకరోీ ప్ాభుతాంలో ప్ధాాన్మంతిా ఎవరప? జ. వి. పి. సింగ్ (విశాన్ాథ్ ప్తాాప్ సింగ్) 
4. మొటరమొద్టి సంకరోీ ప్ాభుతాం ఎప్ుపడు ఏరపడింది? జ. 1989 లో 
5. మొటరమొద్టి సంకరోీ ప్ాభుతాం లో ఏ పార్ీర అతి పెద్ద  పార్ీర? జ. జన్తాద్ళ్ 

6. న్ేష్టన్ల్ ఫాంట్ ప్భాుతాాన్నకి బయట ిన్ుంచి మద్దతున్నచిిన్ పార్ీరలు ఏవి?  
జ. సిపఎిం (Communist Party of India (Marxist)), సపిఐి (Communist Party of India),  
బిజ ప ి(Bharathiya Janata Party) 

7. న్ేష్టన్ల్ ఫాంట్ ప్భాుతాంలో అధికారంలో (భాగస్ాామిగా) ఉన్ి పార్ీరలేవి? 

జ. జ డ ి(జన్తా ద్ళ్), డిఎంక  (ద్ావిడ మున్ేి టా కజగం), ఎజిపి (అస్ో ం గణ ప్ర్కష్టత్), టడిిప ి(తలెుగు దేశం పార్ీర),  
జ  క  ఎన్ సి (జమూా & కాశ్రార్ న్ేష్టన్ల్ కాన్ోర్ న్ా) 

8. న్ేష్టన్ల్ ఫాంట్ ప్భాుతాంలో ప్ధాాన్మంతిగాా ఎవరప ప్న్నచేస్ారప? జ. వి.పి. సింగ్ 

9. యున్ టైడె్ ఫాంట్ ప్ాభుతాంలో అధకిారంలో (భాగస్ాామిగా)  ఉన్ి పార్ీరలేవి? 

జ. జ  క  ఎన్ సి,    టి డి పి,    తమిళ మాన్నల కాంగ రస్ (టి ఎం సి),     సి ప ిఐ ,    ఎ జి పి,     డ ిఎం క ,     
మహార్ాష్టరవేాది గోమంతక్ పార్ీర (ఎం జి పి) 

10. యున్ టైడె్ ఫాంట్ ప్ాభుతాాన్నకి బయటి న్ుంచి మద్దతున్నచిిన్ పార్ీరలు ఏవి? జ.  సపిిఎం 

11. యున్ టైడె్ ఫాంట్ సంకీరో ప్ాభుతాం లో ఎవర్ వరప ప్ధాాన్మంతుాలు గా చేస్ారప? జ. హ చ్. డి. దేవ గౌడ, ఐ క  గుజాాల్ 

12. న్ేష్టన్ల్ డెమోకరా టకి్ అలయన్ా ప్ాభుతాంలో అధకిారంలో (భాగస్ాామిగా) ఉన్ి పార్ీరలు ఏవి? 

జ. జ డయిు (జన్తాద్ళ్-యున్ ైటడె్), ఎస్ ఎ డి (శ్చర్ోమణి అకాలీ ద్ళ్) ఎఐఎడిఎంక  (ఆల్ ఇండయిా అన్ాి ద్వాిడ 
మున్ేి ట ాకజగం), జ  క  ఎన్ స,ి తృణమూల్ కాంగ రస్, బిజూ జన్తాద్ళ్, శ్చవ సన్్ పార్ీరలు 

13. న్ేష్టన్ల్ డెమోకరా టకి్ అలయన్ా ప్ాభుతాాన్నకి బయట ిన్ుంచి మద్దతున్నచిిన్ పార్ీరలు ఏవి? జ. టి డి పి 
14. న్ేష్టన్ల్ డెమోకరా టకి్ అలయన్ా ప్ాభుతాంలో ప్ాధాన్మంతిాగా ఎవరప ప్న్నచేస్ారప? జ. ఎ బి వాజ్ ప్యి  
15. ఎ బి వాజ్ ప్యి ప్ధాాన్మంతిగాా ప్న్నచేసని్ కాలమదే?ి జ. 1998 న్ుంచి 2004 వరకూ 

16. పెైన్ ఇచిిన్ మూడు సంకీరో ప్భాుతాాలలో అధకిారంలో ఉన్ి పార్ీర ఏద?ి జ.  జమూా & కాశ్రార్ న్షే్టన్ల్ కాన్ోర్ న్ా 

17. సి పి ఐ పార్ీర ఏ సంకీరో ప్భాుతాంలో అధికారంలో ఉంది? జ. యున్ టైడె్ ఫాంట్ ప్ాభుతాం 

18. ప్ాసుత తం తృణమూల్ కాంగ రస్ ఏ ర్ాష్టరంేలో అధికారంలో ఉంద?ి  జ. ప్శ్చిమ బ ంగాల్  
19. పెైన్ పర్్కిన్ి పార్ీరలలో ప్సాుత తం ఏవి జాత్తయ పార్ీరలు?  

జ. సిపఎిం,  సపిిఐ, బిజ పి మర్కయూ ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ రస్ 

20. పుపాంచ యుదాా ల తరువాత పుపాంచాం, భారతదేశాం 
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1. ఈ గరా ఫ్ దేన్న గుర్కంచి తలెియచసేుత ంద?ి జ. 1945–2005 మధ్య అమరె్కకా, రష్ాయల వద్ద ఉన్ి అణాాయుధ్ న్నలాలు గుర్కంచి 

2. యు.యస్.యస్.ఆర్. కి రష్ాయ కి తడేా ఏమిట?ి 

జ. బో లిషవిక్ ల విప్లవం తర్ాాత  రష్టయన్ స్ామాాజయం (జార్ స్ామాా జయం) లో ఉన్ి దేశాలనీి సాతంతాం ప ందాయి.  ఈ 
దేశాలనీి తిర్కగక “రష్ాయ” దశేంతో కలిసి 1924 లో “యు.యస్.యస్.ఆర్.” గా  ఏరపడాా యి. 1991 లో మళీళ విడిపో వడం వలల   
“యు.యస్.యస్.ఆర్.”  రద్ుద  అయింది. మళీళ “రష్ాయ” దేశం ఏరపడింది. 

3. యు.యస్.యస్.ఆర్. కి,  అమెర్కకా కి మధ్య ఆయుధ్ పో టకీి కారణం ఏమిట?ి  
జ. యు.యస్.యస్.ఆర్. శ్చబిరం క ిఅమరె్కకా శ్చబిరం కి మధ్య ప్చాిన్ి యుద్ధం సంభవించడం 

4. 1975 – 2005 మధ్య కాలంలో ఏ దశేం యొకి అణాాయుధాల సంఖయ ఎకుివగా ఉన్ిది? జ. రష్ాయ  
5. 1955 -1975 మధ్య కాలంలో ఏ దశేం యొకి అణాాయుధాల సంఖయ ఎకుివగా ఉన్ిది? జ. అమెర్కకా 
6. 1985లో ఏదేశం ద్గార అణాాయుధాలు ఎకుివగా ఉన్ాియి?ఎన్ని ఉన్ాియి? జ. రష్ాయ వద్ద సుమారప 45000 ఉన్ాియి 

7. 1965లో ఏదేశం ద్గార అణాాయుధాలు ఎకుివగా ఉన్ాియి?ఎన్ని ఉన్ాియి?జ. అమెర్కకా వద్ద సుమారప 32000 ఉన్ాియి 

8. 1985 సం. తరపవాత న్ుండి అణాాయుధాల న్నలాలలో తగుా ద్ల ఎంద్ుకు వచిింది? 

జ. ఆయుధ్ పో టీన్న తగకాంచి, అణాాయుధాలన్ు న్ాశన్ం చయెయవలసిందిగా యు యస్ యస్ ఆర్, అమెర్కకా లపె ైప్జాలు ఒతితడి 
చేయడం వలల  ఈ ర్ ండు దేశాలు సంప్దాింప్ులు జర్కపి ఆయుధ్ పో టీన్న, న్నలాలన్ు తగకాంచుక న్ాియి. 1985 – 1991 మధ్య అణు 
ప్రీ్క్షలపె ైన్నషధ్్ం విధించారప. 1991 లో వూయహాతాక ఆయుధాల తగకాంప్ు ఒప్పంద్ం మీద్ సంతకాలు చసే్ారప. ఈ ఒప్పంద్ం 
2001 లో అమలు అయిన్ప్ుడు అప్పటికున్ి అన్ని వూయహాతాక అణాాయుధాలలో 80 శాతాన్ని తొలగకంచారప. 

9. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం తరపవాత ప్పా్ంచ దశేాలు ర్ ండు శ్చబిర్ాలుగా విడిపో వడాన్నక ిదార్కత్తసిన్ ప్ర్కసిథతులేమిటి? 

జ. సమాన్తాం అన్ి భావన్, ప్ాభుతా న్నయంతితా అభివృదిధ  అన్ేవి కమూయన్నస్ర సదిాధ ంతంలోన్న ముఖయమెనై్ అంశాలు. ప్లుపారీ్రల 
ప్ాజాస్ాామయం, పెైరవటే్ పటెుర బడిదారపలు న్నయంతిాత అభివృదిధ  అన్వేి ప్జాస్ాామిక-పటెుర బడదిారీ్ సిదాధ ంతంలోన్న ముఖయ అంశాలు. 
ఈ ర్ ండు సదిాధ ంతాలకు మధ్య ఉన్ి వ ైరపధ్యం కారణంగా ప్పా్ంచ దేశాలు ర్ ండు శ్చబిర్ాలు గా విడపిో యాయి. ఒకటి యు యస్ 
యస్ ఆర్ న్ేతృతాంలోన్న కమూయన్నసుర  శ్చబిరం, మర్కకట ిఅమెర్కకా న్ేతృతాంలోన్న ప్జాస్ాామిక-పటెుర బడదిారీ్ శ్చబిరం. 

10. ప్ాచిన్ి యుద్ధం అంటే ఏమిట?ి 

జ. ప్ాప్ంచంలో ఏ ర్ ండు చిన్ి దశేాల మధ్య ఘరషణ తలెతితన్ప్ుడు యు యస్ యస్ ఆర్, అమెర్కకాలు చకే క ప్క్షం వహ ంచి 
మాటలు, ప్చాారం దాార్ా యుద్ధం చేశాయి. ఈ ర్ ండు దేశాలూ ఒకదాన్నపె ైఒకటి భౌతిక దాడులకు దగిలేద్ు. ఒకదాన్నతో 
ఒకటి న్ేరపగా యుద్ధంలోక ిదగిలేద్ు. కాబటిర  దీన్నన్న ప్చాిన్ి యుద్ధం అంటారప. 

11. ప్ాచిన్ియుద్ధ కాలం ప్ర్కిన్ండి. జ.1945-1991 (1991లో యు యస్ యస్ ఆర్ రద్ుద  అవడంతో ప్చాిన్ియుద్ధం ముగకసంిది) 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 

1. పెై గరా ఫ్ న్ు విశలలశ్చంచుము. 
జ. 1. ర్ ండవ ప్పా్ంచ యుద్ధం తర్ాాత ర్ ండు ప్ధాాన్ సెైదాధ ంతిక, ర్ాజకీయ శ్చబిర్ాలు ఏరపడాా యి. యు యస్ యస్ ఆర్ 
న్ేతృతాంలో కమూన్నసుర  శ్చబిరం, అమరె్కకా న్తేృతాంలో ప్జాాస్ాామిక-పటెుర బడదిార్ీ శ్చబిరం. 
2. సమాన్తాం అన్ి భావన్, ప్ాభుతా న్నయంతితా అభివృదిధ , ఈ సదిాధ ంతాలన్ు వయతిర్ేకించే వాళళ అణచిివతే వంటివాటిన్న 
రష్ాయ అవలంబించింది. ఇంకో వ ైప్ున్ ప్లు పార్ీరల ప్జాాస్ాామయం, పెైరవటే్ పటెుర బడిదారపలు న్నయంతిాత అభివృదిధ  అన్ి 
భావన్లన్ు అమెర్కకా పో ా తాహ ంచింది. 
3. ప్పా్ంచంలోన్న దశేాలన్ు తమ శ్చబిరంలో చేరపికోవటాన్నకి ఈ ర్ ండు అగరదేశాలు ఒకదాన్నతో ఒకట ిపో టపీ్డస్ాగాయి. 
4. ప్పా్ంచంలో ఏ ర్ ండు చిన్ి దేశాల మధ్య ఘరషణ తలెతితన్ప్ుడు యు యస్ యస్ ఆర్, అమెర్కకాలు చకే క ప్క్షం వహ ంచి 
మాటలు, ప్చాారం దాార్ా యుద్ధం చేశాయి. ఈ ర్ ండు దేశాలూ ఒకదాన్నపె ైఒకటి భౌతిక దాడులకు దగిలేద్ు. ఒకదాన్నతో 
ఒకటి న్ేరపగా యుద్ధంలోక ిదగిలేద్ు. కాబటిర  దీన్నన్న ప్చాిన్ి యుద్ధం అంటారప. 
5. ఈ ప్చాిన్ి యుద్ధం వలల  అమెర్కకా, రష్ాయ ల మధ్య త్తవా ఘరషణప్ూర్కత వాతావరణం ఉండేది. ఒకదాన్నతో ఒకట ిపో టపీ్డి 
అణాాయుధాల న్నలాలన్ు పెంచుకోస్ాగాయి. 
6. 1945 న్ుండి ర్ ండు దేశాల వద్ద అణాాయుధాల న్నలాలు పెర్కగకపో యాయి.  
7. 1965 న్ాటిక ిఅమరె్కకా వద్ద అతయధకి అణాాయుధాల న్నలాలు సుమారప 32000 ఉన్ాియి.  
8. 1985 న్ాటిక ిరష్ాయ వద్ద అతయధిక అణాాయుధాల న్నలాలు సుమారప 45000  ఉన్ాియి. 
9. 1985 సం. తరపవాత న్ుండి అణాాయుధాల న్నలాలలో తగుా ద్ల వచిింది. 
10. ఆయుధ్ పో టీన్న తగకాంచి, అణాాయుధాలన్ు న్ాశన్ం చయెయవలసిందగిా యు యస్ యస్ ఆర్, అమెర్కకా లపెై ప్జాలు 
ఒతితడి చయేడం వలల  ఈ ర్ ండు దేశాలు సంప్దాింప్ులు జర్కప ిఆయుధ్ పో టీన్న, న్నలాలన్ు తగకాంచుక న్ాియి.  
11. 1985 – 1991 మధ్య అణు ప్ర్ీక్షలపెై న్నషధ్్ం విధించారప.  
12. 1991 లో వూయహాతాక ఆయుధాల తగకాంప్ు ఒప్పంద్ం మీద్ సంతకాలు చేస్ారప. ఈ ఒప్పంద్ం 2001 లో అమలు 
అయిన్ప్ుడు అప్పటికున్ి అన్ని వూయహాతాక అణాాయుధాలలో 80 శాతాన్ని తొలగకంచారప. 
13. 1991లో యు యస్ యస్ ఆర్ రద్ుద  అవడంతో ప్చాిన్ియుద్ధం ముగకసింది. 
14. 2005 న్ాటిక ిఅమెర్కకా వద్ద  అణాాయుధాల న్నలాలు సుమారప 10000, రష్ాయ వద్ద  సుమారప 15000 ఉన్ాియి. 
15. యుద్ధం అంటట వస్త  ఇరప ప్క్షలకూ త్తవా న్ష్టరం జరపగుతుంది కాబటిర  సంప్ాదింప్ులు,  చరిలు దాార్ా దేశాల మధ్య 
తగువులన్ు ప్ర్కష్టిర్కంచుకోవాలి.  
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1. పెై ప్టం దనే్న గుర్కంచి తెలియచసేుత ంద?ి  
జ. ప్ాచిన్ి యుద్ధంలో సెైన్నక ఒప్పందాలెైన్ న్ాటల, వార్ాా ఒప్పందాల గుర్కంచి తలెియచసేుత ంది. 

2. న్ాటల న్న విసతర్కంచండి.  జ. ఉతతర అటాల ంటిక్ సంధి వయవసథ  (NATO - North Atlantic Treaty Organistion) 

3. న్ాటల ఎప్ుపడు ఏరపడింద?ి జ. 1949 లో 
4. న్ాటల స్ాథ ప్న్ దశేాలేవి? లేదా న్ాటల న్ు స్ాథ పించిన్ దేశాలేవి? 

జ. యూరప్ లోన్న  యున్ ైటడె్ కింగ్ డమ్, ఫ్ాాన్ా, న్ార్ేా, డెన్ాార్ి, ఐస్ లాండ్, బ లిజయం, న్ ద్ర్ాల ండ్ా, పో రపిగల్, ఇటలీ 
మర్కయూ లగ జంబరా్ మర్కయూ ఉతతర అమరె్కకా లోన్న అమెర్కకా, క న్డా లు కలిసి న్ాటల న్ు స్ాథ పించాయి. 

5. న్ాటల లో ఉన్ి ఆసియా దేశం ఏది? జ. టర్ీి (టర్ీి ఆసయిా లో ఎకుివగా, యూరప్ లో క దిదగా విసతర్కంచి ఉంది) 
6. న్ాటల లో 1952 లో చరే్కన్ దేశాలేవి?  జ. గీరస్, టర్ీి      
7. న్ాటల లో ప్శ్చిమ జరానీ ఎప్ుపడు ప్వాేశ్చంచింది? జ. 1955 

8. న్ాటల లో సపెయిన్ ఎప్ుపడు ప్వాేశ్చంచింది? జ. 1982 లో      
9. వార్ాా ఒప్పంద్ం ఎప్ుపడు జర్కగకంద?ి జ. 1955         
10. వార్ాా ఏ దేశాన్నక ిర్ాజధాన్న? జ. పో లాండ్ 

11. వార్ాా ఒప్పంద్ంలోన్న పాారంభ దేశాలేవి? జ. రష్ాయ, బలేా ర్కయా, చెకోస్ోల వకేియా, పో లాండ్, హంగర్ీ, రపమేన్నయా, అలేబన్నయా  
12. వార్ాా ఒప్పంద్ం లో తూరపప జరానీ ఎప్ుపడు చరే్కంద?ి జ. 1956 లో 
13. వార్ాా ఒప్పంద్ం న్ుంచి  అలేబన్నయా ఎప్ుపడు వ దైొలగకంది? జ. 1968 లో 
14. న్ాటల లో గాన్న, వార్ాా ఒప్పంద్ం లో గాన్న లేన్న యూరప్ దేశాలన్ు ప్ర్కిన్ండి.  

జ. సీాడన్, ఫని్ లాండ్, సిాటెజర్ాల ండ్, ఆసిరయేా, ఐర్ాల ండ్, మాలార , సెపై్సా్, శాన్ మార్కన్ో, వాటకిన్ సటిీ, మొన్ాకో, అండొర్రా   
15. న్ాటల లో గాన్న, వార్ాా ఒప్పంద్ం లో గాన్న లేన్న ఆఫికాా దేశాలన్ు ప్ర్కిన్ండి. జ. మొర్ాకో, అలీజర్కయా, టునీషియా 
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1. పెై ప్టం ఏమి తలెియ చసేుత ంద?ి జ. 1947 న్ుండి న్ేట ివరకూ పాలసీతన్ా కోలోపయిన్ భూమిన్న తెలియచేసుత ంది. 
2. పాలసీతన్ా తన్ భూభాగాన్ని  కరమంగా కోలోపవడాన్నక ికారణం ఏమిట?ి  

జ. ప్ాప్ంచ వాయప్తంగా ఉన్ి యూద్ులు  పాలసీతన్ా భూభాగంలోకి వచిి సిథరప్డి ఇజాాయిల్ అన్ే దేశాన్ని ఏరపరచుకోవడం 

3. పాలసీతన్ా భూభాగం లో యూద్ులు ఏరపరచిన్ దశేం ఏది? జ. ఇజాాయిల్ 

4. యూద్ులు పాలసీతన్ా న్ు ఏ విధ్ంగా భావిస్ాత రప? జ. వాగదతత  భూమి గా భావిస్ాత రప. 
5. అరబుబలు, యూద్ులు మధ్య ఏరపడిన్ ఘరషణ న్ు ఏమంటారప? జ. ప్శ్చిమ ఆసియా సంక్ోభం అంటారప. 
6. 1947 విభజన్ ప్ణాాళిక గుర్కంచి ర్ాయండి.  

జ. 1947లో ఐకయర్ాజయసమితి ఒక త్తర్ాాన్ాన్ని ఆమోదించింది. దీన్న ప్కాారం పాలసీతన్ాన్ు ర్ ండుభాగాలుగా చేసి ఒకటి 
అరబుబలకు, మర్కకట ియూద్ులకు కేటాయించారప. 

7. ఇజాాయిల్ ఎప్ుపడు ఏరపడింద?ి జ. 1948 లో  
8. 1967 లో అరబుబలకు, ఇజాాయిల్ కు మధ్య జర్కగకన్ యుద్ధంలో ఇజాాయిల్ ఏ ఏ భూభాగాలన్ు ఆకరమించింద?ి 

 జ. గాజా, గోలాన్ హ టై్ా, వ స్ర బాయంక్  
9. 1967 యుద్ధంలో ఇజాాయిల్ ఏ దశేం పె ైదాడ ిచసేి దాన్న వాయుద్ళాన్ింతటనిీ విధ్ాంసం చేసింది? జ. ఈజిప్ుర  పె ై
10. ఈజిప్ుర , ఇజాాయిల్ పె ైదాడి చయేడాన్నకి కారణం ఏమిటి? 

జ. పాలసీతన్ా లో ఉన్ివారప అరబుబలు. ఈజిప్ుర లో ప్జాలు కూడా అరబుబలే. అంద్ుకే అరబుబ దేశాలెైన్ ఈజిప్ుర , జోర్ాా న్, 
సిర్కయా, ఇర్ాక్, లెబన్ాన్  దేశాలు పాలసీతన్ా లోన్న అరబుబల కోసం ఇజాాయిల్ పె ైదాడి చశేాయి. 

11. PLO న్న విసతర్కంచుము.  జ. పాలసీతన్ా విముకిత సంఘం (PLO – Palestinian Liberation Organisation) 

12. పాలసీతన్ా విముకిత సంఘం ఎప్ుపడు, ఎకిడ ఆవిరభవించింద?ి జ. 1964 లో జోర్ాా న్ దశేంలో  
13. ఇజాాయిల్ కు వయతిర్కేంగా ఉగరవాద్ చరయలకు పాలడని్ పి. ఎల్. ఓ. న్ాయకుడవెరప?     జ యాసర్ అర్ాఫత్ 

14. ప్శ్చిమ ఆసయిా సంక్ోభం ప్ర్కష్ాిర్ాన్నకి అంతిమంగా యాసర్ అర్ాఫత్ ఏమి చేస్ాడు? 

జ. యాసర్ అర్ాఫత్ ఉగరవాదాన్ని విడచిిపటెార డు. ఇజాాయిల్ న్ు గుర్కతంచాడు. పాలసీతన్నయన్ల  సాయంపాలన్కు సబంధించి 
అన్కే  ఒప్పందాలు కుద్ురపికున్ాిడు. 

15. పాలసీతన్నయన్ దశేాన్నకి అధ్యక్షుడుగా ఎవరప ప్న్నచేస్ారప?  జ. యాసర్ అర్ాఫత్   
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1. పెై గరా ఫు దేన్నన్న తలెియచసేుత ంద?ి జ. 1988 న్ుంచి 2011 వరకూ ఇండయిా, పాకిస్ాత న్ దేశాలు చసేని్ సెైన్నక ఖరపి గుర్కంచి. 
2. పెై గరా ఫు క ిఆధారం ఏద?ి జ. స్ార క్ హోం అంతర్ాజ త్తయ శాంతి ప్ర్కశోధ్న్ సంసథ  ప్చాురణలు ( ఈ సంసథ  సీాడన్ లో ఉంది) 
3. భారతదేశ సెనై్నక ఖరపి (రూపాయలలో), పాకిస్ాత న్ సెనై్నక ఖరపి (రూపాయలలో) లన్ు పో లిండి? 

జ. 1988 న్ుంచి 2011 వరకూ భారత దశే సెైన్నక ఖరపి, పాకసి్ాత న్ సెైన్నక ఖరపి కంట ేఎకుివగా ఉంది. 
4. భారతదేశ సెనై్నక ఖరపి (రూపాయలలో), పాకిస్ాత న్ సెనై్నక ఖరపి (రూపాయలలో) కంటే ఎంద్ుకు ఎకుివగా ఉంది? 

జ. జన్ాభా లోన్ూ, వ శైాలయం లోన్ూ భారతదేశం, పాకిస్ాత న్ కంటే పదె్దది. కాబటిర  భారత దశే సెైన్నక ఖరపి ఎకుివగా ఉంది. 
5. జిడపిి లో శాతంగా భారతదశే సెైన్నక ఖరపి, పాకిస్ాత న్ సెైన్నక ఖరపిలన్ు పో లిండి. 

జ. జిడపిి లో శాతంగా భారతదశే సెైన్నక ఖరపి, పాకిస్ాత న్ సెైన్నక ఖరపి కంటే 1988 న్ుంచి 2008 వరకూ తకుివగాన్ే ఉంది. 
2009 న్ుంచి ర్ ండు దశేాల సెనై్నక ఖరపిలు జిడపిి లో శాతంగా ఇంచుమించు సమాన్ంగా ఉన్ాియి. 

6. జిడపిి లో శాతంగా భారతదశే సెైన్నక ఖరపి గుర్కంచి విశలలషించండి. 
జ. 1988 న్ుంచి జిడపిి లో శాతంగా భారతదశే సెైన్నక ఖరపి హ చుి తగుా లకు లోన్వుతూ ఉంది. 
     1988 లో సెైన్నక ఖరపి జిడిప ిలో సుమారప 3.5 శాతం ఉండగా అది 2011 న్ాటకిి సుమారప 3 శాతంక ితగకాంది. 

7. జిడపిి లో శాతంగా పాకిస్ాత న్ సెనై్నక ఖరపి గుర్కంచి విశలలషించండి. 
జ. 1988 న్ుంచి జిడపిి లో శాతంగా పాకిస్ాత న్  సెైన్నక ఖరపి హ చుి తగుా లకు లోన్వుతూ ఉంది. 
    1988 లో సెనై్నక ఖరపి జిడపిి లో సుమారప 6 శాతం ఉండగా అద ి2011 న్ాటిక ిసుమారప 3 శాతంకి తగకాంది. 

8. ఇండయిా, పాకిస్ాత న్ ల మధ్య ఎన్నిస్ారపల  యుద్ధం వచిింద?ి జ. 4 స్ారపల  (1947-48 లో, 1965 లో, 1971 లో, 1999 లో)  
9. పాకిస్ాత న్ ఆకరమిత కాశ్రార్ న్న, భారతదేశం ఆధీన్ంలో ఉన్ి జమూా కాశ్రార్, లడఖ్ పాాంతాలనీ వరేప చసే ్ర్ేఖ ఏద?ి 

జ. వాసతవాధనీ్ ర్ేఖ  
10. 1965 యుద్ధ  సమయం లో భారతదశే ప్ాధాన్న ఎవరప? జ. లాల్ బహద్ూర్ శాసిత ర  
11. 1965 యుద్ధ  సమయం లో పాకిస్ాత న్ లో అధికారంలో ఉన్ి సెైన్నక న్నయంత ఎవరప? జ. జన్రల్ ఆయూబ్ ఖాన్ 

12. 1965 లో కాలుపల విరమణకు అంగీకర్కంచేటటుల  భారతదేశం, పాకిస్ాత న్ లన్ు ఒపిపంచిన్ ఐకయర్ాజయసమితి సెకరటరీ్ జన్రల్ ఎవరప? 

జ. యుథాంట్ 

13. 1971 లో భారతదశేం, పాకిస్ాత న్ ల మధ్య యుద్ధం ఎంద్ుకు జర్కగకంద?ి 

జ. తూరపప పాకిస్ాత న్ (బంగాల దేశ్) న్న పాకిస్ాత న్ న్ుంచి విముకిత చయేటం కోసం భారతదేశం, పాకిస్ాత న్ ల మధ్య యుద్ధం వచిింది. 
14. కార్కాల్ యుద్ధం ఎప్ుపడు వచిింది? జ. 1999 లో  

21. స్తమకాల్లన సామాజిక ఉదామాలు 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 

1. పెై ప్టం  దేన్న  గుర్కంచి తలెియ చసేుత ంద?ి జ. న్రాదా న్ద ిప్ర్ీవాహక పాాంతంలో జల విద్ుయతుత  ప్థ్కాలు గుర్కంచి 

2. న్రాదా న్ది ఏ ఏ ర్ాష్ార ే ల గుండా ప్వాహ సుత ంద?ి జ.  మధ్యప్దాేశ్, మహార్ాష్టత ర, గుజర్ాత్ ర్ాష్ార ే ల గుండా 
3. న్రాదా న్ది ఏ సముద్ాం లో కలుసుత ంది? జ. అర్ేబియా సముద్ాం లో  
4. న్రాదా న్ది ఏ వ పై్ు న్ుండి ఏ వ ైప్ుకి ప్వాహ సుత ంద?ి జ. తూరపప న్ుంచి ప్డమర వ ైప్ుకి  
5. న్రాదా న్ది ఎకిడ ప్ుటిరంది? జ. మధ్యప్దాేశ్ లోన్న అమర్ కంటక్ వద్ద  
6. న్రాదా న్ది ఏ ఏ ప్రాతాల మధ్య ఉన్ి ప్గులు లోయ దాార్ా ప్ావహ సుత ంది? జ. వింధ్య, స్ాతుపర్ా ప్రాతాల మధ్య  
7. న్రాదా న్ది గుజర్ాత్ లోన్న ఏ పాాంతం ద్గార అర్ేబియా సముద్ాంలో కలుసుత ంద?ి జ. బోా చ్ (బారపచ్) 

8. న్రాదా న్ది పెై న్నర్కాంచిన్ అన్ని ఆన్కటరల లో క లాల   పదె్ద  ఆన్కటర ఏద?ి జ. సర్ాద ర్ సర్ోవర్ ఆన్కటర  
9. సర్ాద ర్ సర్ోవర్ ఆన్కటర ఏ ర్ాష్టరంే లో ఉంద?ి జ. గుజర్ాత్ 

10. ఈ ప్టం లో చూప్బడని్ జలవిద్ుయత్ ప్థ్కాలు ఏవి?  
జ. మధ్య ప్దాేశ్ లోన్న జలవిద్ుయత్ ప్థ్కాలు:- బార్కా జలవిద్ుయత్ ప్థ్కం, ర్ాణి అవంతి బాయి జల విద్ుయత్ ప్థ్కం, తవ 
జలవిద్ుయత్ ప్థ్కం, ఇందరి్ాస్ాగర్ జల విద్ుయత్ ప్థ్కం, ఓంకార్ేశార్ జల విద్ుయత్ ప్థ్కం. 
గుజర్ాత్ లోన్న జల విద్ుయత్ ప్థ్కం:- సర్ాద ర్ సర్ోవర్ జల విద్ుయత్ ప్థ్కం.  

11. సర్ాద ర్ సర్ోవర్ పాాజ క్ర కు వయతిర్ేకంగా జర్కగకన్ ఆందోళన్ న్ు ఏమంటారప? జ. న్రాదా బచావో ఆందోళన్ 

12. CHPH, RBPH అాంటే ఏమిటట? జ. Canal Head Power House, River Bed Power House  ఈ ర ాండూ స్తరాా ర్ స్తరోవర్ పుా జ క్ట్ లో 
భాగాలు 

13. ఇందరి్ాస్ాగర్ పాాజ క్ర ఏ న్ద ిపె,ై ఏ ర్ాష్టరంేలో కలద్ు? జ. ఇందిర్ాస్ాగర్ పాాజ క్ర న్రాదా న్ది పెై, మధ్యప్దాేశ్  ర్ాష్టరంేలో కలద్ు.  
14. న్రాదా న్దపిెై ఆన్కటరలు కటరడాన్నకి వయతిర్కేంగా ఉద్యమాలు చయేడాన్నకి కారణాలేమిటి? 

జ. ప్జాలు న్నర్ాాసతిులు కావడం, ప్ాజలు ఉపాధి కోలోపవడం, జ్మవ వ ైవిధ్యత దబెబతిన్డం,  స్ారవంతమెనై్ భూభాగం 
కోలోపవడం, అడవులు, ప లాలు, ప్జాలు, జంతువులు న్నవసించ ేపాాంతాలు మున్నగకపో వడం మొద్లెైన్వి. 

15. న్రాదా బచావో ఆందోళన్ తో సంబంధ్మున్ి న్ాయకుర్ాలు ఎవరప? జ. మేధా పాటిర్  
16. బహుళారథ స్ాధ్క పాాజ క్ర అన్గాన్ేమి?  

జ. ఈ పాాజ క్ర వలన్ విశాల భూభాగాలకు స్ాగునీరప అందంిచడం, పెద్ద మొతతంలో విద్ుయతుత న్ు ఉతపతిత  చయేడం, వరద్లు, 
కరపవులన్ు న్నయంతిాంచడం మొద్లెైన్ అన్ేక ఉప్యోగాలు ఉన్ాియన్న దీన్నకి బహుళారథ స్ాధ్క పాాజ క్ర అన్ ేప్రప వచిింది.  
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