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  జిలా్ల  ఉమ్మడి పరీక్ష విభాగం 

శ్రీ కె.నాగేశ్వరరావు గారు 
ప్రాంతీయ సాంయుక్ త సాంచాలకులు 

విశాఖపట్నాం 

శ్రీమతి జి.నాగమణి గారు 
జిలా్ల విద్యాశాఖాధికారిణి 

విజయనగరాం 

శ్రీ టి.సనాాసిరాజు గారు 
కారాదరిి 

డిసిఇబి  విజయనగరాం 
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              జిలా్ల  ఉమ్మడి పరీక్ష విభాగం 

రూపొందొంచిన వారు 

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

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

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

పీధానంగా రూపందంచటమెై నద. 

                             పై  లక్ష్యాలను విద్యారుు లచ్చ సాధింపజేయటానికి పీతీ పాఠ్ాంశంలోని అంశాలతో, 4 విభాగాలుగా 

ఈ డిజిటల్ మెటీరియల్ ను రూపందంచటం జరిగంద.  

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

2. సమాచార నై పుణ్యాలు 

3. పట నై పుణ్యాలు 

4. ముఖ్ా సమాచార పటి్టకలు 

                             ఈ మెటీరియల్ ను ఎంతో మ్ంద సాంఘిక శాసర  ఉపాధాాయిని ఉపాధాాయుల సలహాలు, 

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

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

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

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

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

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

కాంటే తూరుపన ఉనిాందు వలన. 
 భారత ద్వీప్కలపాం: భారత దేశానికి మూడు వైపుల అనగా తూరుపన బాంగాళాఖతాం, ప్శ్చిమాన అరేబియా సముద్రాం, 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

i. ఋతుప్వనాల ప్రవేశ మారగాంలో భౌగళికాంగా భారతదేశాం మొదటలో వుాండటాం వలన భారతదేశాంలో ఋతుప్వన 
శీతోష్ణసిితి ఏరపడిాంది. 

ii. ద్వని వలన అనేక రకాల వృక్ష, జీవ జాతులు ఏరపడి, వివిధ్ రకాల ప్ాంటలు ప్ాండిాంచడానికి అనవైన ప్ర్సిితులు 
కలిపాంచబడాాయి. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

కారణాలు: 

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

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

ఇాంఫాల్ అహ్మదాబాద్ 
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9. భారత దేశ భూగరభ నేప్థ్యయనిి వివర్ాంచాండి. 

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

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

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

ఉప్నదులు. 
ii.  భారతదేశ ఉతతర మైదానాలు ఏరాపటుకు దోహ్దప్డిన ద్వీప్కలప నదులు- చాంబల్, థమా్, బెటాీ 

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

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

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

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

ముఖ్యమైన కొాండలు, లోయలు:   

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

ఎతెతతన శ్చఖ్రాలు:   

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

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

ii. అాందుకే వీటిని ముడిత ప్రీతాలు లేదా వళి ప్రీతాలు అాందురు. 
13. హమాలయ శ్రేణులతో ఒక ప్టిటకన రూపొాందిాంచాండి. 

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

హమాలయ శ్రేణి సరాసర్ ఎతుత ప్రాముఖ్యత 
హమాద్రి  
(అతుయనిత హమాలయాలు) 

6100 మీటరు ీ ప్రప్ాంచాంలో ఎతెతతన శ్చఖ్రాలు ఈ శ్రేణిలో కలవు 

హమాచల్ 
(నిమి హమాలయాలు) 

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

శ్చవాళిక్ 
(బాహ్య హమాలయాలు) 

900-1100 మీటరు ీ ఇది అతయలప ఎతుత గల హమాలయ శ్రేణి 

 

గమనిక: 

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

 

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

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

ప్ాంజాబ్, ఉతతరాాంచల్. 

మధ్యప్రదేశ్, ప్ాంజాబ్, హ్రాయనాలలో హమాలయాలు విసతర్ాంచి లేవు. 

16. భారతీయ వయవసయానిి హమాలయాలు ఏ రకాంగా ప్రభావితాం చేసుతనాియి? 

హమాలయాలు దిగవ విధ్ాంగా భారతీయ వయవసయానిి ప్రభావితాం చేసుతనాియి. 

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

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

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

17. భారతదేశ ప్రధ్యన భౌగళిక విభజనలు ఏవి? హమాలయ ప్రాాంత భౌగళిక ప్ర్సిితులతో ద్వీప్కలప పీఠభూమిని పోలిాండి. 

భారతదేశ ప్రధ్యన భౌగళిక విభజనలు:  

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

హమాలయాలు – ద్వీప్కలప పీఠభూమి భౌగళిక ప్ర్సిితుల పోలిక: 

i. హమాలయాలు ప్రీత ప్రాాంతాలు, ద్వీప్కలప పీఠభూమి వాలు తకుివగా వుాండే పీఠభూమి ప్రాాంతాం. 
ii. హమాలయాలు ప్రధ్యనాంగా అవక్షేప్ శ్చలలతో ఏరపడగా, ద్వీప్కలప భూమి ప్రధ్యనాంగా అగిి శ్చలలతో ఏరపడిాంది. 
iii. హమాలయాలు సముద్రతీరానికి దూరాంగా వుాండగా, ద్వీప్కలపపీఠభూమి సముద్రతీరానికి దగగరగా కలవు. 

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

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

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

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

22. తూరుప కనమలు, ప్శ్చిమ కనమల మధ్య తేడాలన రాయాండి. 
 

తూరుప కనమలు ప్శ్చిమ కనమలు 
i. ఇవి తూరుప తీరానికి సమాాంతరాంగా 

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

i. ఇవి ప్శ్చిమ తీరానికి సమాాంతరాంగా 
ఉనాియి. 

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

 

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

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

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

డెలాట, కృషాణ డెలాట, కావేర్ డెలాటలు కలవు. 

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

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

 

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

భారతదేశాంలో మైదాన ప్రాాంతాలు వయవసయానికి దోహ్దప్డినాంతగా పీఠభూమి ప్రాాంతాలు తోడపడకపోవటానికి కారణాలు:  

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

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

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

25. భారతదేశ ద్వవుల సమూహాలన గ్లర్ి వివర్ాంచాండి. 

భారతదేశ ద్వవులు రాండు సమూహాలుగా విసతర్ాంచియునాియి. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. విభిని వయకుతలకు అభివృదిధ ప్టీ విభిని భావనలు ఎాందుకుాంటాయి? కిాంది ఇచిిన వివరణలో ీఏది ముఖ్యమైనది, ఎాందుకు? 
అ. వయకుతలు వేరు కాబటిట,  ఆ. వయకుతలు జీవన ప్ర్సిితులు వేరు కాబటిట. 
వయకుతలు జీవన ప్ర్సిితులు వేరు కాబటిట వారు అభివృదిధ ప్ట ీవిభిని భావనలన కలిగియుాంటారు. ఉదాహ్రణకు గ్రామీణ 
నేప్ధ్యాం ఉనివారు అభివృదిధ ప్టీ భావనకు, ప్టటణ నేప్ధ్యాం వార్ అభివృదిధ ప్టీ భావన భినిాంగా వుాంటుాంది. 

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

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

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

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

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

 
5. అభివృదిధకి సగటు ఆదాయాం ముఖ్యమైన ప్రామాణికమని ఎాందుకాంటునాిరు? వివర్ాంచాండి. 

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

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
6. కొాంత కాలాంగా ఒక దేశ సగటు ఆదాయాం పెరుగతుాందని గణాాంకాలు చెబుతునాియని అనకుాందాాం. సమాజాంలో అనిి 

వరాగల ప్రజల జీవితాం మెరుగయియాందని ద్వని ఆధ్యరాంగా చెప్పగలమా? మీ జవాబుకు ఒక ఉదాహ్రణ ఇవీాండి. 
కొాంత కాలాంగా ఒక దేశ సగటు ఆదాయాం పెరుగతుాందని సూచిాంచినప్పటికీ, సమాజాంలో అనిి వరాగల ప్రజల జీవితాం 
మెరుగయియాందని చెప్పలేము. ఉదాహ్రణకు దిగవ పేర్కిని ఐదుగరు ప్రజలు గల “ఎ” అనే దేశాం సగటు ఆదాయాం గత కొది ి
కాలాంగా పెరుగచునిప్పటిటకి అనిి వరాగల జీవితాం మెరుగ ప్డలేదని దిగవ ప్టిటక దాీరా తెలుసుతాంది. 
 

సాంవత్రాం 
ప్రజల ఆదాయాం రూపాయులలో 

సగటు ఆదాయాం 
I II III IV V 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ఏమైనా ప్ర్మితులు ఉాంటే వాటిని పేర్కినాండి.  
i. వివిధ్ దేశాలన వర్గగకర్ాంచటానికి ప్రప్ాంచ బాయాంకు ఉప్యోగిాంచిన ప్రామాణికాం- తలసర్ ఆదాయాం లేదా సగటు 

ఆదాయాం.  
ii. తలసర్ ఆదాయాం ప్రామాణికాంగా ఉప్యోగిాంచటాం పై ప్ర్మితులు కలవు. తలసర్ ఆదాయాం కేవలాం ప్రజల సగటు 

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

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

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

ప్రభుతీాం ఏరాపటు చేయటాం. 
iv. ఆడపిలీల ప్టీ అాంత వివక్షతన తలిీదాండ్రులు చూప్కపోవటాం.  

14. అభివృదిధని కొలవటానికి ప్రప్ాంచ బాయాంకు ఉప్యోగిాంచే ప్రామాణికాలకూ ఐకయరాజయసమితి అభివృదిధ కారయక్రమాం ఉప్యోగిాంచే 
వాటికీ తేడా ఏమిటి? 

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

తలసర్ ఆదాయానిి ప్రామాణికాంగా 
ఉప్యోగిాంచిాంది. 

ii. ఇది కేవలాం సగటు ఆదాయానిి మాత్రమే 
ప్ర్గణలోకి తీసుకుాంది. 

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

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

 

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

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

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

పెరుగచునిప్పటికి అనిి వరాగల జీవితాం మెరుగ ప్డలేదని దిగవ ప్టిటక దాీరా తెలుసుతాంది. 
 

సాంవత్రాం 
ప్రజల ఆదాయాం రూపాయులలో 

సగటు ఆదాయాం 
I II III IV V 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(తృతీయ రాంగాం) 
 వయవసయ రాంగాం: వయవసయాం, మత్య ప్ర్శ్రమ, అటవీ, గనలకు సాంబాంధాంచిన ప్నలన వయవసయ రాంగాంగా 

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

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

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

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

వేతనాంతో కూడిన స్లలవులు ఉాంటాయి. ఆర్యగయ, ఉదోయగ భద్రత ఉాంటుాంది. 
 అవయవసీికృత రాంగాం: ఉతపతిత, ఉపాధ క్రమ ప్దధతిలో లేని రాంగానిి అవయవసీికృత రాంగాం అాందురు. ఈ రాంగాంలో ప్ని చేస్త 

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

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

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

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

 
2. వేరుగా ఉనిదానిని గర్తాంచాండి, కారణాలన చెప్పాండి. 

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

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

3. ఆర్ధక కారయకలాపాలన ప్రాథమిక, దిీతీయ, తృతీయ రాంగాలుగా విభజిాంచటాం ఉప్యోగకరమేనా? ఎాందుకో వివర్ాంచాండి. 
i. ఆర్ధక కారయకలాపాలన ప్రాథమిక, దిీతీయ, తృతీయ రాంగాలుగా విభజిాంచటాం ఉప్యోగకరమేనని నేన 

భావిసుతనాిన. 

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

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

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

అాంశాలు ఏమైనా ఉనాియా? వివర్ాంచాండి. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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i.  ఆర్ధక వయవసిలోని మూడు రాంగాలలో కూడా సూిల జాతీయోతపతితలోన్య, ఉపాధలోన్య దృషిట కేాంద్రీకర్ాంచటాం 

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

ఆధ్యరప్డి ఉాంది. 
iii. ఉతపతిత, ఉపాధ కాకుాండా ఇాంకా ప్ర్శీలిాంచవలసిన అాంశాలు ఆయా రాంగాలలో కలిపాంచబడిన సదుపాయాలు, 

ఉతాపదకత మొదలగనవి. 
 

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

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

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

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

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

ii. గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో ఐదుగరు అవసరమైన ఒక వయవసయక ప్నిలో ప్ది మాంది ప్నిచేసి, ఆ ప్నిని ఒక పూటలో 
పూర్తచేసి రాండవ పూట ఖళిగా వుాండటాం.  

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

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

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

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

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

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

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

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

శీతళీకరణ ప్ర్కరాలన వాడటాం, బొగగన మాండిాంచటాం. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

కారణాంగా భూగళ్ాం వేడెకిటాం అాంటారు. 

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

iii. అడవుల వినాశనాం, నర్కి వెయయటాం వలీ భూగళ్ాం వేడెకుితుాంది. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

నడప్టాం. 
iii. అడవులన పెాంచటాం మర్యు సాంరక్షిాంచటాం. 
iv. ప్ర్శ్రమల నాండి వెలువడే వాయువులన నియాంత్రాంచుటకు కఠిన చరయలన తీసుకోవటాం. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

తవీకాం. 
 ప్రవాహ్ వనరులు: ఉప్ర్తల నీటి ప్రవాహాలు, భూగరభ నీటి ప్రవాహాలన ప్రవాహ్ వనరులుగా పిలుసతరు. 
 అాంతరూభజలాం: భూగరభాంలో శ్చలల పొరలలో గల నీటిని అాంతరూభజలాం అాందురు. 
 ప్ర్గవాహ్క ప్రాాంతాం: నద్వ నీటిపై ఆధ్యరప్డే ప్రాాంతానిి ఆ నద్వ ప్ర్గవాహ్క ప్రాాంతాం అాందురు. 
 కరువు: వరాషలు సర్గా కురవక, ప్ాంటలు ప్ాండని సిితిని కరువు అాందురు. 

 

 

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

బాహ్య ప్రవాహాలు: 

i. భాష్ణపతే్కాం 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

భద్ర ఆనకటట నిలీ సమరధయాం తగగతోాంది. 
iii. ఈ నద్వ ప్ర్వాహ్క ప్రాాంతాంలోని ప్ర్శ్రమల నాండి విడుదలయేయ వయరధ ప్దారాధల వలన నద్వ నీరు కలుషుతాం 

అగచునిది. 
iv. ఈ నద్వ ప్ర్వాహ్క ప్రాాంత రాషాాల మధ్య నీటి తగదాలు. 
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పై సమసయలకు ప్ర్షాిర మారాగలు: 

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

ii. నద్వ ప్ర్వాహ్క ప్రాాంతాంలో గనల తవీకానిి నియాంత్రాంచాలి. 
iii. ప్ర్శ్రమల నాండి విడుదలయేయ వయరధ ప్దారాధలన శుదిి చేసిన తరువాతే నది లోకి విడుదల చేస్తలా కఠిన చరయలు 

తీసుకోవాలి. 
iv. నది నీటి లభయతన బటిట నాయయ ప్రాంగా ప్ర్వాహ్క ప్రాాంత రాషాాలు ప్ాంచుకునేలా చటట ప్రమైన ఏరాపటుీ చేయాలి. 

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

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

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

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

6. నీటి సాంరక్షణన మెరుగ ప్రచటానికి ‘హవ్రే బజార్’లో వయవసయాంలో ఏ ప్దధతులపై నియాంత్రణ విధాంచారు? 
i. హవార బజారులోని ఉమమడి భూములు, వయకితగత ప్చిిక భూములలో నేల, నీటి సాంరక్షణ ప్నలన అమలు 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

కొనగలు చేసుతనాిరు. 
iv. అయితే నీటి వాయపారాం చేసుతని వయకుతలపై, వాయపారాం పై తగిన నియాంత్రణ చేయాలి్ ఉాంది. 

 

 

 

www.bestsocialteacher.com



Page | 30 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
 

 

 

 

 జన గణన: జనాభా అాంతటికి సాంబాంధాంచిన సమాచారానిి ప్దధతి ప్రకారాం స్తకర్ాంచి, నమోదు చేయటానిి “జన గణన” 
అాందురు. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

లిాంగనిష్పతిత తకుివుగా వుాంటే సమాజాంపై ప్డే ప్రభావాం: 

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

కొనసగతోాంది. 
iv. బాలయ వివాహాలు ఎకుివుగా జర్గే అవకాశాం వుాంటుాంది. 

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

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

ii. ఇది కేవలాం జన సాంఖ్యలో పెరుగదలన 
మాత్రమే తెలుపుతుాంది. 

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

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

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

నగరాలన “విమానాశ్రయ నగరాలు” అాందురు. 
 ప్టటణీకరణ: ప్టటణ జనాభా పెరగటానిి ప్టటణీకరణ అాందురు. 
 ప్టటణీకరణ సమసయలు: గృహ్ వసతి కొరత, కాలుష్యాం పెరుగతుాంది, ఘన వయరధ ప్దారాధలు, మురుగనీరు పెరుగతాయి, 

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

 

 

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

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

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

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

ఉదాహ్రణ: మా గ్రామాం సమీప్ాంలోని విజయనగర ప్టిాంతో ర్యడుా, రైలు మారాగలు దాీరా కలప్బడిాంది. 
c) ఆ ప్రదేశాం చర్త్ర - ప్రతి ప్రదేశానికి ఒక చర్త్ర, సాంసిృతులు వుాంటాయి. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

తెలుసుకోవటాం కష్టాం.   
ii. కావున ప్టటణాంలో ఇదివరకే నివసిసుతని వార్తో ప్ర్చయాలు సాంబాంధ్యలు వలన ఉదోయగ అవకాశాలు ఎకిడ 

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

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

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

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

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

స్తవా రాంగాలు. 
ii. ఎాందుకాంటే ప్టటణ ప్రాాంతాలలో భవన నిరామణాం, రవాణా రాంగాం వాంటి ప్నలలోనే ఎకుివ ఉపాధ ఉాంటుాంది. 

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

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

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

6. చెరుకు నర్కే వాళ్ీకు ఆ ప్నిలో ఆరు న్సలలు మాత్రమే ఎాందుకు ఉపాధ లభిసుతాంది? మిగిలిన ఆరు న్సలలో ీవాళ్ల ీఏ ప్నలు 
చేసూత ఉాంటారు? ఇటువాంటి కూల్లల జీవన ప్ర్సిితులన ఏ విధ్ాంగా మెరుగప్రచవచుి? 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 

www.bestsocialteacher.com



Page | 37 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
i. చెరుకు ప్ాండే ఆరు న్సలలు మాత్రమే వార్కి ఉపాధ ఉాంటుాంది. 
ii. మిగత ఆరు న్సలలు తమ ప్రాాంతాలలో వయవసయక ప్నలలో కాని, సమీప్ ప్టటణాలలో భవన నిరామణ 

ప్నలలో గాని ప్నిచేసుతాంటారు. 
iii. ప్రభుతీాం వారు ఇటువాంటి కూల్లలకు తమ ప్రాాంతాంలోనే సీయాం ఉపాధ లేదా ఇతర ఉపాధ అవకాశాలన 

కలిపాంచినటీయితే వార్ జీవన ప్ర్సిితులన మెరుగప్రచవచుి. 
7. మీ ప్రాాంతాంలో కాలానగణ వలస వెళ్ల ీవాళ్ీ ప్ర్సిితిని వివర్ాంచాండి. 

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

తయారవుతుాంది. 
iii. వీరు ఆయా ప్రాాంతాలలో గడెస్లలు వేసుకొని నివసిసుతాంటారు. 

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

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

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

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

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

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

vii. మహారాష్ట్ర నాంచి ప్రతి సాంవత్రాం చెరుకు నరకటానికి కూల్లలు వలస వెళాతరు. వార్తో పాటు 6 నాంచి 14 
సాంవత్రాల పిలలీు 2,00,000 దాకా ఉాంటారు. తమ కుటుాంబాలతో పాటు వీళ్ల ీకూడా వలస వసతరు. పిలలీు 
కూడా చెరుకు కుప్పగా చేరుసూత, గడాలన కటటలుగా బళ్ ీ దగగరకు చేరుసతరు. 
పై కారణాల వలీ వలస కుటుాంబాలలో పిలీలు చదువుకు దూరాం అవుతునాిరు. 
 

www.bestsocialteacher.com



Page | 38 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
10. గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాంచి ప్టటణ ప్రాాంతాలకు వలస వెళ్ీడాం వలీ గ్రామీణ ప్రాాంతాల ప్రజల కొనగలు శకిత ఎలా 

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

ప్ాంపిసతరు. 
ii. భారతదేశాంలోని కొనిి ప్రాాంతాలలో మూడిాంట ఒక వాంతు కుటుాంబాలు వలస సభుయలు ప్ాంపిాంచే డబుుపై 

ఆధ్యరప్డి ఉనాిరు. 
iii. వలస వెళిీన కుటుాంబాలు ఇలు,ీ భూమి, వయవసయ ప్ర్కరాలు, వినియోగ వసుతవులు కొనడాం సధ్యరణాంగా 

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

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

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

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

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

రాయాండి. 
పోలికలు:  

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

తేడాలు: 

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

వివాహ్ాం, ఉపాధ, రాజకీయ 
కారణాలు. 

ii. వయవసయ రాంగాం నాండి వయవసయ 
రాంగానికే మారుప జరుగతుాంది. 

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

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

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

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

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

ii. ఈ ప్నలలో ప్నిచేయటానికి ఎటువాంటి నైపుణయాం అవసరాం లేదు. కావున ప్శ్చిమాసియా దేశాలలో 
భారతదేశాం నాంచి నైపుణయాం లేని కార్మకులనే కోరుకుాంటునాిరు. 

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

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

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

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

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

తేడాలు:  

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

i. విదేశీ మారక ద్రవయాం పై ప్రభావానిి 
కలగజేసతయి. 

ii. జనాభా మారుపపై ప్రభావాం ఉాంటుాంది. అది 
పెరగవచుి, తగగవచుి. 
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 వయవసయ కారయకలాపాలు: ప్ాంటలు ప్ాండిాంచటాం. 
 వయవసయేతర కారయకలాపాలు: చిని చిని వసుతవుల ఉతపతిత, రవాణా, దుకాణాల నిరీహ్ణ. 
 ఉతపతిత కారకాలు: భూమి, శ్రమ, పెటుటబడి, వయవసిప్న, సాంకేతిక ప్ర్జాానాం   
 నిరీహ్క పెటుటబడి: ర్యజువార్గ ఖ్రుిలు, ముడిసరుకు కొనగలు మొదలగ వాటిపై చేస్త పెటుటబడిని నిరీహ్క పెటుటబడి 

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

సగ” అాందురు. 
 హెకాటరు: ప్ది వేల చదరపు మీటరుీ. 

 

 

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

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

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

 ఒకే విసీతరణాం ఉని భూమి నాంచి ఉతపతితని పెాంచటానికి ఉని వివిధ్ ప్దధతులు: i. బహుళ్ ప్ాంటల సగ 

            ii. హ్ర్త విప్ీవాం 

ఉదాహ్రణ:  

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

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 

www.bestsocialteacher.com



Page | 41 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
మా గ్రామాంలో రసయనిక ఎరువులన వాడి ఎకుివ దిగబడిని సధసుతనాిరు.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ఎకుివుగా ఆధ్యరప్డుతునాిరు. 
ii. గతాంలో సాంప్రదాయ ప్దితులన అనసర్ాంచి వయవసయాం చేయగా, ప్రసుతతాం ఆధునిక ప్దధతులన అనసర్సూత 

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

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

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

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

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

సుసిిర విధ్యనాంలో ఉప్యోగిాంచుకోవాలి్న అవసరాం ఎాంతైనా ఉాంది. 
iv. మారిటీ నిరామణాం కోసాం, ర్యడుీ, రవాణా మొదలైన మౌలిక సదుపాయాల కలపనకు ఉతపతిత తప్పని సర్. వీటి 

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

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

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

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

10. ప్టటణ ప్రాాంతాలలో వసుతవుల ఉతపతితకి కూడా భూమి అవసరాం. గ్రామీణ ప్రాాంతాంలో భూవినియోగానికి, ద్వనికి తేడా 
ఏమిటి? 
ప్టటణ ప్రాాంతాలో ీవసుతవుల ఉతపతితకి కూడా భూమి అవసరాం కానీ ఇది గ్రామీణ ప్రాాంత అవసరాలకు భినిాంగా వుాంది. 
ప్ర్శ్రమ సిప్నకు, రవాణా కోసాం భూమి అవసరమవుతుాంది. 
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 ప్రప్ాంచీకరణ: ప్రప్ాంచాంలోని దేశాల మధ్య ఆర్ధక, రాజకీయ, సాంసిృతిక సాంబాంధ్యలు కలిగిఉాండటానిి “ప్రప్ాంచీకరణ” 
అాందురు. 

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

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

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

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

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

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

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

సుాంకాం. 
 WTO: World Trade Organisation ( ప్రప్ాంచ వాణిజయ సాంస)ి. 
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 భారత దేశాం ప్రప్ాంచీకరణ ప్రభావాం: 1. వినియోగదారులకు ముఖ్యాంగా ప్టటణాంలోని సాంప్నిలకు మేలు జర్గిాంది. వీళ్ల ీ

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

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

 

 

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

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

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

iii. అయితే, 1991 నాంచి మొదలుకొని ద్వరఘకాల ప్రభావాం చూపిాంచేలా భారతదేశ విధ్యనాలలో మారుపలు చేశారు. 
iv. భారతీయ ఉతపతిత దారులు ప్రప్ాంచ వాయప్త ఉతపతిత దారులతో పోట్ల ప్డాలి్న సమయాం వచిిాందని ప్రభుతీాం నిరణయిాంచిాంది. 
v. పోట్ల ఫలితాంగా దేశాంలోని ఉతపతిత దారులు తమ నాణయతన మెరుగప్రుచుకోవలసి ఉాంటుాంది కాబటిట వాటి ప్నితీరు 

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

i. కార్మక చటాటల సడలిాంపు వలీ కాంపెనీలు తకుివ వేతనాలకు ప్నిచేయిాంచుకోడానికి తగినాంత మాంది కార్మకులు 
లభయమవుతుాండడాం వలీ ఎకుివ ప్ని గాంటలు వార్చే ప్నిచేయిాంచుకొని అవి లాభిాంచాయి. 

ii. కార్మక చటాటల సడలిాంపు కాంపెనీలకు ఉతపతిత పెాంచుకోవడాంలో సహాయప్డాయాి. 
3. ఉతపతితని చేప్టటడానికి, దానిని నియాంత్రాంచడానికి, ఇతర దేశాలలో సిిరప్డడానికి బహుళ్జాతి సాంసిలు అవలాంబిాంచే విధ్యనాలు          
ఏమిటి? 

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

ii. బహుళ్జాతి సాంసిలు తమ వసుతవులన ప్రప్ాంచ వాయప్తాంగా ఉతపతిత చేసుతనాియి. 
iii. సినిక కాంపెనీలతో బహుళ్జాతి సాంసిలు భాగసీమయాం ఏరపరుచుకోవటాం. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 

www.bestsocialteacher.com



Page | 45 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
 

5. అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు వాణిజయాం, పెటుటబడులలో సరళీకృత విధ్యనాలన అవలాంబిాంచాలని అభివృదిధ చెాందిన దేశాలు 
ఎాందుకు కోరుకుాంటునాియి? ద్వనికి ప్రతిగా అభివృదిధ చెాందుతుని దేశాలు ఏ ష్రతులన కోరాలి? 

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

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

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

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

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

అనభవిసుతనాిరు. 
iii. భారతదేశ అతిపెది కాంపెనీలలో అనేకాం పెర్గిన పోట్ల వల ీప్రయోజనాం పొాందాయి. 
iv. ప్రప్ాంచీకరణ ప్రయోజనాలు సమానాంగా ప్ాంపిణీ కాలేదు. సాంప్ని వినియోగదారులకు, నైపుణయాం, విదయ, అపార 

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

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

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

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

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

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

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

పెట్రోలియాం ఉతపతుతలన దిగమతి చేసుకుాంటుాంది. 
9. ఇదిరు వయకుతలు వాదిాంచుకోవడాం మీరు విాంటునాిరు. ఒకరు ప్రప్ాంచీకరణ మన దేశ అభివృదిధని కుాంటుప్ర్చిాందని 

అాంటునాిరు. మర్కకరు భారతదేశాం అభివృదిధ చెాందడానికి ప్రప్ాంచీకరణ సహాయప్డుతోాందని అాంటునాిరు. వాదనలకు మీరు 
ఎలా సపాందిసతరు? 
ప్రప్ాంచీకరణ భారతదేశాం అభివృదిధ చెాందడానికి సహాయప్డుతోాందని నేన భావిసుతనాిన. ద్వని వలీ మన దేశాంలో 
వాణిజయాంతో పాటు సాంకేతిక ప్ర్జాానాం పెర్గిాందని అభిప్రాయప్డుతునాిన. 

10. ప్రప్ాంచీకరణ భవిష్యతుతలో కూడా కొనసగతుాంది, ఇప్పటి నాంచి ఇరవై ఏళ్ీలో ప్రప్ాంచాం ఎలా ఉాంటుాందో మీ ఊహ్లకు 
కారణాలన పేర్కినాండి. 

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

తగగతునాియి. 
iv. విదేశీ వాణిజయాం,పెటుటబడులలో ఎకుివ సియిలో పోట్ల పెర్గిపోతుాంది. 
v. ప్రప్ాంచీకరణ వల ీజాతీయ భావన, జాతీయ రాజాయలు అాంతర్ాంచిపోతాయి. 
vi. ప్రసుతత ప్రప్ాంచ ప్ర్ణామాలే నా ఊహ్కు కారణాం. 

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

2. వసుతవుల వాణిజాయనిి నియాంత్రాంచడానికి కోటాలు, ప్నిలు ఉప్యోగిసతరు. (  ఉ ) 
(ఆ) దుసుతలు, పాదరక్షలు, 
కీడాప్ర్కరాలు 

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

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

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

(  అ  ) (ఉ) వాణిజయ అవర్యధ్యలు 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

మొతతాంలో ఆహార ప్దారాిలన రైతులు ప్ాండిాంచగల ప్ర్సితిులన భారతదేశ ప్రభుతీాం కలిపాంచాలి. 
ii. గత కొదిి దశాబాిలుగా సగ కిాంద ఉని భూమి ఇాంచుమిాంచు సిిరాంగా ఉాంది. కనక, ఆహార ఉతపతిత పెరగడానికి 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii. ఆహార భద్రత సధాంచడానికిఒకే ప్ాంటసగన ప్రోత్హాంచాలి. (తపుప) 
ఆహార భద్రతకు బహుళ్ ప్ాంటల నమునా తప్పని సర్. ప్ాంట మార్పడి చేయాలి.  

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

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

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

 

 

 

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

అాందురు. 
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 ప్రాయవరణ శుదిధ చేస్త విధ: కాలుషాయనిి ప్రాయవరణాం గ్రహాంచి ప్రమాదరహతాంగా మారేి శకితని “ప్రాయవరణాం శుదిధ చేస్త 

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

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

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

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

ఉతపతిత చేసి సమీప్ గ్రామాలకు కూడా సరఫరా చేయడానిి “ప్రతాయమాియ ప్రజా ప్ాంపిణీ వయవసి” గా పిలవటాం జరుగతుాంది.  

 

 

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

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

ii. వార్కి వయవసయాంతో పాటు ప్శు సాంప్ద ఎాంతో ముఖ్యమైనది. వార్ ప్శువులన మేపుటకు కావలసినాంత మేత, నీళీ్ల 
సాంవృదిధగా అకిడ దొరుకుతునాియి.  

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

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

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

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

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

3. ‘‘సినిక జనజీవనానికి, జీవనోపాధులు, ప్ర్సరాలతో సహ్జీవనాం చేస్త జీవన విధ్యనానికి ప్రాయవరణాం చాలా   
ముఖ్యమైనది’’వివర్ాంచాండి. 

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

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

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

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

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

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

    5. వాతావరణ మారుప ప్రభావాం అనిి దేశాలపై ఉాంటుాందని ఎాందుకనకుాంటునాిరు? 

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

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

    6. భూమి సగటు ఉష్ణణగ్రతలన ప్రజలాందర్కీ సహ్జ వనరుగా ప్ర్గణిాంచాలా? 

i. భూమి సగటు ఉష్ణణగ్రత13 డిగ్రీల స్లాంటిగ్రేడ్జ. 
ii. ద్వని వలీ భూమిపై మానవ జీవనాం గడప్డాం సధ్యమవుతుాంది. 
iii. కావున భూమి సగటు ఉష్ణణగ్రతలన ప్రజలాందర్కీ సహ్జ వనరుగా ప్ర్గణిాంచాలి. 
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8. తెలాంగాణలోని జహీరాబాద్ మాండలాంలోని ‘ప్రతాయమాియ ప్రజా ప్ాంపిణీ వయవసి’ నాంచి ఏ గణపాఠాలు నేరుికోవచుి? 
i. సాంప్రదాయ ప్ాంటల నమూనా’పై స్తదయాం కొనసగిాంచడాం వల ీవరాషధ్యరాంగా భూములన సగచేయవచుి. 
ii. చిరుధ్యనాయల వలీ ఎకుివ పోష్కాలు పొాందవచుి. 
iii. ఆహారాంలో సీయాం సమృదిధకి చిరుధ్యనాయల సగ మేలైనది. 
iv. ఆహార కొరత తగిగాంచి ఆహార భద్రత పెాంపొాందిాంచున. 
v. జహీరాబాద్ రైతులు తమ పూర్గీకుల సాంప్రదాయక ఆహార ధ్యనాయల విలువన గ్రహాంచి ప్ాంటలు ప్ాండిసుతనాిరు. 

9. ‘‘చివర్గా వయర ిప్దారాిలు, కాలుష్యాం తకుివగా ఉాండేలా మన జీవన సరళిని మారుికోవడాం పైనా ప్రాయవరణ సమసయల 
ప్ర్షాిరాం ఆధ్యరప్డి ఉాంది’’. 
మన జీవన శైలి ప్రాయవరణానిి ఎలా ప్రభావితాం చేసుతాంది? మీ నేప్థయాం నాంచి కొనిి ఉదాహ్రణలు తీసుకొని ద్వనిి 
వివర్ాంచాండి. 
i. మానవ జీవన శైలిలోని మారుపలు ప్రాయవరణానిి ఎకుివగా ప్రభావితాం చేసుతాంది. మనాం పీలుికునే గాలి ప్ర్శ్రమల 

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

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

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

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

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

 

2. హమాలయాలలోని ముఖ్య శ్రేణులు, వాటి ప్రాముఖ్యతలతో ప్టిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

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

 

3. భారతదేశాంలోని సముద్రతీర రాషాాలు, వాటి తీరప్రాాంతాలతో ప్టిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

రాష్ట్రము తీరప్రాాంతాం 
గజరాత్ గజరాత్ తీరాం 

మహారాష్ట్ర, గవా కొాంకణ్ తీరాం 
కరాిటక కెనరా తీరాం 
కేరళ్ మలబార్ తీరాం 

తమిళ్నాడు కోరమాండల్ తీరాం 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ సరాిర్ తీరాం 
ఒడిశా ఉతిల్ తీరాం 

ప్శ్చిమ బెాంగాల్ వాంగ తీరాం 
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1. వివిధ్ వరాగల ప్రజలు, వార్ అభివృదిధ లక్షయలతో ప్టిటకన రూపొాందిాంచాండి? 

వివిధ్ వరాగల ప్రజలు అభివృదిధ లక్షయలు 
వరాషధ్యర రైతు బాగా వరాషలు ప్డి, ప్ాంటలు బాగా ప్ాండటాం. 
విదాయర్ధ ప్ర్క్షలలో మాంచి మారుిలున సధాంచటాం. 
నిరుదోయగి ఏదో ఒక ఉపాధని పొాందటాం. 
గనల తవీకాం ప్రాాంతాంలో ఆదివాసి గనల తవీకాలన నిలిపివేసి, తమ ప్రాయవరణానిి, ఆర్యగాయనిి కాపాడుకోవటాం. 
ప్టటణ ప్రాాంతాంలో ధ్నిక అబాుయి విదేశాలలో చదువుకోవటాం. 

 

2. దిగవ ప్టిటకన ఆధ్యరాంగా బార్ గ్రాఫ్ న గీయాండి? 

 

 

 

 

3. దిగవ ప్టిటకన ఆధ్యరాంగా బార్ గ్రాఫ్ న గీయాండి? 
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4. దిగవ ప్టిటకన చదివి, క్రిాంద ఇవీబడిన ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

  

 

 

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

వృతిత రాంగాం కారణాం 
బుటటలు అలేీవారు పార్శ్రామిక రాంగాం బుటటలు అనే వసుతవులన తయారుచేసుతనాిరు. 
పూల సగ చేస్తవారు వయవసయ రాంగాం ప్రకృతి సిదధమైన భూమిపై పూలన ప్ాండిాంచటాం. 
కాల్ స్లాంటర్ ఉదోయగలు స్తవా రాంగాం వీరు వినియోగదారులకు కావలసిన స్తవలన అాందజేసతరు. 
కుాండలు చేస్తవారు పార్శ్రామిక రాంగాం కుాండలు అనే వసుతవులన తయారుచేసుతనాిరు. 
చేప్లు ప్టేటవారు వయవసయ రాంగాం చేప్లు ప్టటడాం ప్రకృతిపై ఆధ్యరప్డే ప్రక్రియ. 

 

2. క్రిాంది ప్టిటకన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి? 

 

 

 
ఎ. పై ప్టిటక దాీరా మీరు గమనిాంచిన ప్రధ్యన మారుపలు ఏమిటి? 

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

74%

11%

15%

1972-73

వ్యవ్సాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగం

53%

22%

25%

2009-10

వ్యవ్సాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగం

వివిధ్ రాంగాలలో ఉపాధ వాటాలు 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. దిగవ ప్టిటకన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

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

సాంవత్రాం వయవసయ 
రాంగాం 

పార్శ్రామిక 
రాంగాం 

స్తవా రాంగాం 
వాయపారాం, హోటళీ్ల, 
రవాణా,ప్రసరాలు 

ఆర్ధక, భీమా, సిిరాసి ి ప్రజా, సమాజిక, 
వయకితగత స్తవలు 

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

సూిల దేశీయోతపతితలో వివిధ్ రాంగాల వాటా 
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7. దిగవ ’పై చార్ట’ ఆధ్యరాంగా క్రిాంది ప్టిటకన నిాంప్ాండి. 

  

 

 

 

రాంగాం 
ఉపాధ(%) సూిల దేశీయోతపతిత(%) 

1972-73 2009-10 1972-73 2009-10 
వయవసయాం 74% 53% 43% 17% 
ప్ర్శ్రమలు 11% 22% 22% 26% 
స్తవలు 15% 25% 35% 57% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

ఉపాధి%

వ్యవ్స్థీకృత 
రంగం

అవ్యవ్స్థీకృత 
రంగం

50%50%

స్థీల జాతీయోతపత్తి %

వ్యవ్స్థీకృత 
రంగం

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

 
10.  

 

 

 

 

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

మొతతాం 15 లక్షలు 6000 కోటు ీ
 

 

 

 

 

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

హాందూసిన్ షిప్ యార్ా, అరబిాందో లాయబ్ 
భవన నిరామణాలు, వయవసయక ప్నలు 

దక్షిణ కోసత ప్రభుతీ ఉదోయగాలు, కాగితపు ప్ర్శ్రమ వయవసయక ప్నలు 

రాయలసీమ ప్రభుతీ ఉదోయగాలు, కియా కారీ ప్ర్శ్రమ భవన నిరామణ ప్నలు 

అహ్మదాబాద్ లో వయవసీికృత, అవయవసీికృత రాంగాలపై అధ్యయన నివేదిక 
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1. దిగవ కెతీమో గ్రాఫ్ ల ఆధ్యరాంగా క్రిాంది ప్టిటకన నిాంప్ాండి. 
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2. పై ప్టిటక ఆధ్యరాంగా దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

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

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

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

 
 

ప్టటణాం భౌగళిక 
ప్రాాంతాం 

సాంవత్రాంలో 
అతయధక ఉష్ణణగ్రత 
ప్ర్ధ 

సాంవత్రాంలో అతయలప  
ఉష్ణణగ్రత ప్ర్ధ 

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

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

జైపూర్ ఎడార్ 
ప్రాాంతాం 

21 నాండి  43 
స్లాం. 

5  నాండి  26 స్లాం. జులై 
200 మి.మీ 

డిస్లాంబర్ 
5  మి.మీ 

లేహ్ ప్రీత 
ప్రాాంతాం 

-1  నాండి  26 
స్లాం. 

-15  నాండి  10  స్లాం. జులై 
15  మి.మీ 

జూన్ 
3  మి.మీ 

న్యయ ఢిల్ల ీ   మైదాన 
ప్రాాంతాం 

20  నాండి  40 
స్లాం. 

6  నాండి  27  స్లాం. ఆగషుట 
250  మి.మీ 

నవాంబర్ 
5  మి.మీ 

చెన్సతి తీర ప్రాాంతాం 28  నాండి  38 
స్లాం. 

20  నాండి  26  స్లాం. నవాంబర్ 
400  మి.మీ 

ఫిబ్రవర్ 
20  మి.మీ 
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3. దిగవ కెతీమో గ్రాఫ్ న ప్ర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ఎ. ఏ న్సలలో అతయధక వరషపాతాం నమోదయియాంది?  
   ఆగషుట 

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

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

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

 
 
 

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

  

 

 

 

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

బీహార్, ప్శ్చిమ బెాంగాల్, 
బాంగాీదేశ్ 

ప్రీత, మైదాన ప్రాాంతాం 

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

ప్రీత, మైదాన ప్రాాంతాం 

గదావర్ ప్శ్చిమాం నాండి తూరుప మహారాష్ట, తెలాంగాణ, 
ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

ద్వీప్కలప పీఠభూమి 

కృషాణ ప్శ్చిమాం నాండి తూరుప మహారాష్ట, కరాణటక 
తెలాంగాణ, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 

ద్వీప్కలప పీఠభూమి 

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

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

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

  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

జన గణన-2011 ప్రకారం వివిధ పనులు 
చేసేవారి వివ్రాలు

రైతులు వ్యవ్సాయకూలీలు

పరిశ్రమలలో పనిచేసే కారిమకులు ఇతర పనులు చేసేవారు

ఎ. ఏ సాంవత్రాం నాంచి జనాభా నిరాంతరాంగా 
పెరుగతుాంది?  1921 

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

ఆర్యగయ సదుపాయాలు పెరగటాం, 

పౌషిటకాహార లభయత 

ఎ. అతయలప ఫెర్టలిట్ల రేటు నమోదైన సాంవత్రాం?  

    2011 

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

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

1. దిగవ ప్టిటకన ప్ర్శీలిాంచి క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. పై  ప్టిటక ఆధ్యరాంగా 1901-2011 విశాఖ్ప్టటణాం జనాభాకి లైన్ గ్రాఫ్ తయారుచేయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

అనిి దశకాల జనాభా వివరాలు వునాియి. 

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

సి. ఏ దశకాం నాంచి ఏ దశకానికి జనాభా పెరుగదల(శాతాం లో) అతి 
తకుివుగా ఉాంది? 1911 నాంచి 1921 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1 9 0 1 9 0 1 1 1 9 2 1 1 9 3 1 1 9 4 1 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1 2 0 0 1 2 0 1 1

విశాఖపట్టణం జనాభా 1901-2011
విశాఖపట్టణం జనాభా
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3. దిగవ ప్టిటకన ప్ర్శీలిాంచి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 ఎ. ప్టటణ జనాభా పెరుగదలకు ప్రధ్యన కారకాం ఏది?  సహ్జ పెరుగదల 

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

     13 మిలియన ీ

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

కారణాలు 
వలస వెళిీన వాళ్ీ జీవన 

ప్రమాణాలు 
వాళ్ీ జీవితాల ఆర్ధక 
సిితిపై ప్రభావాం 

వాళ్ల ీవలస ప్రాాంత ప్రజల 
జీవితాల ఆర్ధక సిితిపై ప్రభావాం 

వై.రామారావు ఉపాధ వార్ కుటుాంబ జీవన 
ప్రమాణాం మెరుగప్డిాంది 

ఆర్ధక ప్ర్సిితులు 
మెరుగప్డాియి 

వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల 
ఆర్ధక ప్ర్సిితుల పై ప్రతుకూల 

ప్రభావాం చూపిాంది 
సుషిమత వివాహ్ాం జీవన ప్రమాణాం పై 

ఎటువాంటి ప్రభావాం లేదు 
ఆర్ధక ప్ర్సిితులపై 
ఎటువాంటి ప్రభావాం 
లేదు 

వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల 
ఆర్ధక ప్ర్సిితులపై ఎటువాంటి 
ప్రభావాం లేదు 

రాజు రాజకీయ 
తగాదాలు 

వార్ కుటుాంబ జీవన 
ప్రమాణాం మెరుగప్డిాంది 

ఆర్ధక ప్ర్సిితులు 
మెరుగప్డాియి 

వలస ప్రాాంత ప్రజల జీవితాల 
ఆర్ధక ప్ర్సిితులపై ఎటువాంటి 
ప్రభావాం లేదు 

 
 

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

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

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

1991-
2001 

2001-
2011 

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

5 14 8 13 29 

గ్రామీణ ప్రాాంతాల నాండి ప్టటణ ప్రాాంతాలకు 
వలస వెళ్ీటాం వలీ 

6 10 13 14 22 

 
 
 
 
 
 
 

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

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

i. 87% చిని రైతులు కేవలాం 48% భూమిని సగచేసుతనాిరు. 
ii. కేవలాం 13% మధ్య,పెది రైతులు 52% భూమిని సగచేసుతనాిరు. 

 

 

 

110

120

130

140

150

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

సాగు విస్థిరణం(మిలియన్ హెకాటరలలో)

సాగు విస్థిరణం(మిలియన్ హెకాటరలలో)
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3. దిగవ ప్టిటకన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

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

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

భూ అసమాన ప్ాంపిణీ, భూ సాంసిరణలు సక్రమాంగా అమలు కాకపోవడాం, పేదర్కాం 

 

 

 

1. దిగవ పేరాన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

 

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

2. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

ఎ. పై పేరాన ఆధ్యరాంగా ప్రప్ాంచీకరణ భారతదేశాంపై చూపిన ప్రభావానిి రాయాండి?  

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

 బి. ప్రప్ాంచీకరణ వలన వినియోగదారులపై ఎటువాంటి ప్రభావాం ప్డిాంది?  

          వినియోగదారులకు అనేక ప్రతయమాియ వసుతవులు అాందుబాటులోకి వచాియి. 

3. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

     

 

 

 

 

 

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

             సాంకేతిక ప్ర్జాినాం 
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 బి. సాంకేతికత ప్రప్ాంచీకరణకు ఏ విధ్ాంగా తోడపడుతుాంది?  

           వివిధ్ దేశాల మారిటీన అనసాంధ్యనాం చేసుతాంది. 

4. దిగవ పేరాన చదివి, క్రిాంది ప్రశిలకు సమాధ్యనాలన రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

ఎ. భారతదేశాంలో అధక ఉపాధని కలిపసుతని రాంగాం ఏది?  

     వయవసయాం 

బి. అమెర్కా ఉపాధలో వయవసయ రాంగాం వాటా ఎాంత? 

    0.5% 

 

ఎ. ఏ ప్ాంట ఉతపతిలో పెరుగదల లేదు?  

    జొని 

బి. ప్రధ్యన ఆహార ప్ాంట ఏది?  

    వర్ 

సి. 1970-71 లో న్యన్స గిాంజల ఉతపతిత ఎాంత?  

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

 

 

 

 

 

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

     

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ఎ. ఏ ప్ాంట ఉతాపదకత ఎకుివుగా వుాంది?  

    వర్ 

బి. ఏ ప్ాంట ఉతాపదకత తకుివుగా వుాంది?  

    జొని 

సి. 1980-81 లో న్యన్స గిాంజల ఉతాపదకత ఎాంత?  

    హెకాటరుకు 500 కిలోలు 

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

ii. అటటడుగ వరాగల ప్రజలు తకుివ కాలర్గలన, 
ఉనిత వరాగల ప్రజలు ఎకుివ కాలర్గలన 
వినియోగిసుతనిటుీ ఈ గ్రాఫ్ తెలుసుతాంది. 
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 ఎ. ప్రజా ప్ాంపిణీ వయవసి బాగా అమలగచుని రాషాాలు ఏవి?   తమిళ్నాడు, ఆాంధ్రప్రదేశ్ 
 బి. ప్రజా ప్ాంపిణీ వయవస ినామమాత్రాంగా అమలగచుని రాషాాలు ఏవి?    బీహార్, రాజసిన్ 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ఉనిటు ీతెలుసుతాంది అనగా ఇది సాంప్ద కేాంద్రీకరణ ఎకుివుగా ఉనిటు ీచెప్పవచుి. 
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ABBREVIATIONS 

IST   - Indian Standard Time 

GMT   – Greenwich Mean Time 

HDI   – Human Development Index 

HDR  – Human Development Report 

UNDP   – United Nations Development Programme 

IBRD   – International Bank for Reconstruction and Development  

GDP   – Gross Domestic Product 

GNP  – Gross National Product 

AGW   – Anthropogenic Global Warming  

IPCC   – Inter Governmental Panel on Climate Change 

PDS  – Public Distribution System 

IMR   – Infant Mortality Rate   

CCT   - Continuous Contour Trench 

DDA   - Delhi Development Authority 

PHC  - Primary Health Centre 

MRI   - Magnetic Resonance Imaging 

UAE   - United Arab Emirates 

UK  - United Kingdom 

BMC    - Berhampur Municipal Corporation 

IFC  - International Financial Corporation 

NRI   - Non Resident Indian 

MGNREGA  – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act 

MNC  - Multi National Company 

USA   - United States America 

E.mail  – Electronic Mail 

IT   - Information Technology 

WTO   - World Trade Organization 

SEZ   - Special Economic Zone 

IDA  - International Development Association 

  MSP       - Minimum Support Price 

   ICDS      - Integrated Child Development Scheme 

BMI        - Body Mass Index 

DDT       – Dichloro Diphenyl Tri chlorethene  

NBA       – Narmada Bachavo Andolan 

WB   - World Bank 

IMF    - International Monitory Fund 

FCI        - Food Corporation of India 

NIN - National Institution of      

Nutrition 

HYV - High yield Varieties  

CNG - Compressed Natural Gas 
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నినాదాలు 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ముఖ్య సాంవత్రాలు 
 

 

 

 

 

 

 

జలసాంరక్షణ: 

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

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

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

 

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

2011- ఇట్లవల జన గణన 

2013- జాతీయ ఆహార భద్రత చటటాం 

2013- IPCC వారా్ సమావేశాం 

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

అాంతరా్తీయ విమానాశ్రయాలు 
సువరణభూమి - బాయాంకాక్ (థ్యయ్ లాాండ్జ) 
హత్రో  - లాండన్  (ఇాంగాీాండ్జ) 
దుబాయి  -  UAE (United Arab Emitates) 
ఇాందిరా గాాంధీ - న్యయ ఢిల్ల ీ
రాజీవ్ గాాంధీ -  హైదరాబాద్ 
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 20వ శతాబిాం:  1901 నాండి 2000 వరకు గల కాలాం. 
 తీవ్ర సాంచలనాల యుగాం: 20వ శతాబాినిి తీవ్ర సాంచలనాలయుగాంగా ఎర్క్ హాబ్్ బామ్ పేర్కినాిరు. 
 20వ శతాబిాంలో రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధలు, తీవ్ర ఆర్ధక మాాందయాం, నిరాంకుశ ప్రభుతాీలు సినాంలో ప్రజాసీమయ ప్రభుతాీలు 

ఏరపడటాం, అనేక వలస దేశాలు సీతాంత్రయాం పొాందటాం, అాంతర్ాతీయ సాంసిలు ఏరపడటాం వాంటి అనేక సాంఘటనలు చోటు 
చేసుకోవటాం వలన 20వ శతాబాధనిి తీవ్ర సాంచలనాల యుగాంగా పేర్కినబడిాంది. 

 మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం కాలాం: 1914-1918 
 రాండవ ప్రప్ాంచ యుదధ కాలాం: 1939-1945 
 మొదటి ప్రప్ాంచ యుదాధనికి తక్షణ కారణాం: ఆసిాయా యువరాజు ఫెర్ ానాాండ్జ ఒక స్లర్ుయన్ చే హ్తయ చేయబడటాం. 
 రాండవ ప్రప్ాంచ యుదాధనికి తక్షణ కారణాం: డాాంజిాంగ్ రేవు విష్యాంలో హటీర్ పోలాాండ్జ పై దాడి చేయటాం. 
 రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధలకు కారణాలు: 1. దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయతావాదాం, 2. సమ్రాజయవాదాం,    3. రహ్సయ 

ఒప్పాందాలు, 4. సైనికవాదాం. 
 దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయతావాదాం: తమ దేశాం ప్ట ీగరాీనిి, ఇతర దేశాల ప్టీ దేీష్ాంతో కూడిన భావనే 

దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయతావాదాం. 
 సమ్రాజయవాదాం: వలస ప్రాాంతాల కోసాం ఐర్యపా దేశాల మధ్య జర్గిన పోట్లనే సమ్రాజయవాదాం అాందురు. 
 రహ్సయ ఒప్పాందాలు: రాండు లేదా అాంత కాంటే ఎకుివ దేశాలు తమ మధ్య ప్రసపర సహ్కారాం కోసాం రహ్సయాంగా ఒక 

కూటమిగా ఏరపడటమే రహ్సయ ఒప్పాందాలుగా చెప్పవచుి. 
 సైనిక వాదాం: భద్రతకు సైనిక శకిత మాంచి మారగమని, సమసయల ప్ర్షాిరానికి యుదధమే సరైన విధ్యనమని నమమటానిి సైనిక 

వాదాం అాంటారు.   
 మిత్ర రాజయ కూటమి: బ్రిటన్, ఫ్రాన్్, రషాయ, అమెర్కా (మొదట, రాండువ ప్రప్ాంచ యుదాధలలో) 
 అక్ష రాజాయల కూటమి: జరమనీ, ఆసిాయా, హ్ాంగేర్గ, టర్గి (మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాంలో) 
 కేాంద్ర రాజయ కూటమి: జరమనీ, ఇటల్ల, జపాన్ ( రాండవ ప్రప్ాంచ యుదధాంలో) 
 రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధల ఫలితాలు: 1. అధక ప్రాణ నష్టాం, ఆసిి నష్టాం 2. ప్రజాసీమయ సూత్రాల పునరుదధరణ, 3. అధకార 

సమతౌలయాంలో మారుప, 4. కొతత అాంతర్ాతీయ సాంసిల ఏరాపటు. 
 నానాజాతి సమితి: ఇది మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం తరువాత 1919 లో ఏరపడిాంది. 
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 ఐకయరాజయ సమితి: ఇది రాండవ ప్రప్ాంచ యుదధాం తరువాత అకోటబర్ 24, 1945 లో ఏరపడిాంది. 
 ఐకయరాజయ సమితి లక్షయలు: యుదాధలన నివార్ాంచటాం, ప్రప్ాంచ శాాంతిని కాపాడటాం. 

 
 ఐకయరాజయ సమితి భద్రతా మాండలిలో శాశీత సభయదేశాలు: అమెర్కా, రషాయ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్్, చైనా. 
 వర్యిల్్ ఒప్పాందాం: మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం తరువాత గెలిచిన దేశాలు, ఓడిపోయిన దేశాలతో చేసుకుని ఒప్పాందాం. 
 UNO: United Nations Organisation - న్యయయార్ి 
 UNICEF: United Nations International Children Emergency Fund - న్యయయార్ి 
 UNESCO: United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation - పార్స్ 
 WHO: World Health Oranisation - జెనివా 
 ILO: International Labour Organisation - జెనివా 
 ఫాసిజాం: ఇది ఒక దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయవాద రూప్ాం.ద్వనిని ముస్స్లిని, ఇటల్లలో ప్రవేశపెటాటరు. 
  నాజిజాం: ఇది ఒక దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయవాద రూప్ాం.ద్వనిని హటీర్, జరమనీలో ప్రవేశపెటాటరు. 
 పార్శ్రామిక పెటుటబడిదార్గ విధ్యనాం: ప్రవేటు వయకుతలు, సాంసిలు ఆదీరయాంలో పార్శ్రామికీకరణ తీవ్ర సియిలో 

చోటుచేసుకోవటానిి పార్శ్రామిక పెటుటబడిదార్గ విధ్యనాం అాందురు. 
 

1. 20 వ శతాబాినిి తీవ్ర సాంచలనాల యుగాంగా ఎాందుకు పేర్కినాిరు? 
20 వ శతాబాినిి దిగవ కారణాల దృషాయ తీవ్ర సాంచలనాల యుగాంగా పేర్కినాిరు. 
i. రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధలు జరగటాం. 
ii. తీవ్ర ఆర్ధకమాాందయాం సాంభవిాంచటాం. 
iii. అనేక నిరాంకుశ ప్రభుతాీలు సినాంలో ప్రజాసీమయ ప్రభుతీ ఏరపడాాయి. 
iv. అనేక వలస పాలిత దేశాలు సీతాంత్రయాం పొాందాయి. 

2. పార్శ్రామికీకరణ ఆధునిక యుదాధలకు ఎలా దార్ తీసిాంది? 
i. బిటన్,రషాయ,ఫ్రాన్్, జపాన్ , జరమనీలు పార్శ్రామికాంగా అభివృదిధ చెాందిన దేశాలుగా గర్తాంచారు. 
ii. ఇవి ముడి ప్దారాిలు, న్యతన మారిటీ కొరకు పోట్ల ప్డి చాలా దేశాలన తమ వలస ప్రాాంతాలుగా 

మారుికునాియు. 

iii. ఒక దేశాం మర్కక దేశాంపైన ఆధప్తయాం చెలాయుసూత ఉాండటాం వలన తరచూ గొడవలు జరుగతుాండేవి. 
iv. తదాీరా అభద్రతా భావాం, జాతాయహ్ాంకారాం, సమ్రాజయవాద రూపాలు అతుయనిత దశకు చేరుకోవడాంతో ఆధునిక 

యుదాధలకు దార్తీసిాంది. 
3. తమ దేశాంపై ప్రజలకు ఉని ప్రేమ ఇతర దేశాలతో యుదాధనికి దార్ తీసుతాందా? 

i. తమ దేశాంపై ప్రజలకు ఉని ప్రేమ ఇతర దేశాలతో యుదాధనికి దార్ తీయదు. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ii. కానీ, తమ దేశానిి ప్రేమిసూత, ఇతర దేశాలన దేీషిాంచటమే యుదాధనికి దార్తీసుతాంది. 

4. ఒక దేశాం రాండవ దేశాంతో దురహ్ాంకార పూర్తాంగా ప్రవర్స్తత, రాండవ దేశాం కూడా అదే విధ్ాంగా సపాందిాంచాలా? సమసయ 
ప్ర్సిరానికి ఇతర మారాగలు ఏమునాియి? 
i. ఒక దేశాం రాండవ దేశాంతో దురహ్ాంకార పూర్తాంగా ప్రవర్స్తత, రాండవ దేశాం కూడా అదే విధ్ాంగా సపాందిాంచవలి్న 

అవసరాం లేదు. 
ii. చరిలు దాీరా సమసయ ప్ర్సిరాం చేసుకోవచుి. 

5. దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయవాదాం, సమ్రాజయవాదాం, అధకార కేాంద్రాలు, మిలిటర్గవాదాం ఇపుపడు కూడా ఉనాియా? 
ఉదాహ్రణలిముమ? 
i. దురహ్ాంకారపూర్త జాతీయవాదాం, అధకార కేాంద్రాలు, మిలిటర్గవాదాం వాంటివి ఇపుపడు కూడా ప్ర్కక్షాంగా 

ఉనాియి. 
ii. ఉదాహ్రణకు ఉతతర కొర్యా, అమెర్కా వాంటి దేశాలు మిలటర్గవాదానిి అమలుచేసుతనాియి. 
iii. అమెర్కా, చైనా వాంటి దేశాలు అధకార కేాంద్రాలన నడుపుతునాియి. 

6. నానాజాతి సమితి గర్ాంచి వ్రాయాండి. 

i. భవిష్యత్ లో యుదాధలన నివార్ాంచడానికి వర్యుల్్ ఒప్పాందాం ప్రకారాం నానాజాతి సమితి ఏరపడిాంది. 
ii. రషాయ, జరమనీలకు ఇాందులో సభయతీాం ఇవీలేదు. 
iii. అమెర్కా కాాంగ్రెస్ వయతిరేకిాంచడాంతో అది ద్వనిలో సభయతీాం తీసుకోలేదు. 
iv. కాబటిట నానాజాతి సమితి బలహీనాంగా తయారైాంది. ఆక్రమణలన, యుదాధలన ఆపే సిితిలో అది లేదు. ఫలితాంగా 

రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాం తప్పలేదు. 
7. మహళ్లకు ఓటు హ్కుి ఎలా సధాంచుకునాిరు? 

i. ఓటు హ్కుి సధాంచడాం కోసాం మహళ్లు సుద్వరఘ పోరాటాం చేశారు. 
ii. చివరకు 1918లో మొదటి సర్గా బ్రిటన్ మహళ్లకు ఓటు హ్కుి కలిపాంచిాంది. 
iii. మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధ కాలాంలో మగవాళ్లీ అాందరూ యుదధ భూమిలో ఉాండటాంతో ఫాయకటర్గలు , దుకాణాలు, 

కారాయలయాలు, సీచిాంద స్తవలు, ఆసుప్త్రులు, పాఠశాలలు లాాంటి వాటిలో మహళ్లు ప్ని చేయాలి్ వచిిాంది. 
iv. ఈ ఆతమవిశాీసాంతో మహళ్లు అనిి అాంశాలో ీసమానతాీనిికోరుకునాిరు.ఈ విధ్ాంగా ఓటు హ్కుి సధాంచారు. 

8. ప్రప్ాంచ యుదాధలలో జాతీయ రాజాయలు, జాతీయతా భావాం యుదధ కాాంక్షన ఎలాప్రభావితాం చేశాయి? 

i. ప్ాంచ యుదాధల కాలాంలో జాతీయతావాదాం అనే భావజాలాం ఒక మాంచి ప్రేరణ. 
ii. ఆధునిక జాతీయ రాజాయలు ఏరపడటానికి, జరమనీ, ఇటల్లల ఏకీకరణకు ఇది కారణమైాంది. 
iii. ఈ భావజాలానిి చాలా దేశాలు తమపై గరాీనిి , ఇతరులపై దేీషానిి కలిగిాంచడానికి వాడుకునాిరు. 
iv. యూరప్ లోని దేశాల మధ్య ఈ దేీష్ాం 19వ శతాబాింలో క్రమేపీ పెరుగతూ వచిిాంది. 
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v. ఇటల్ల ఫాసిజాం, జరమనీ నాజీజాం రాండూ కూడా దురహ్ాంకార పూర్త జాతీయవాదాలు. 
vi. వీరు ప్రప్ాంచాంలో తమ జాతే గొప్పదని ప్రప్ాంచానిి తామే ప్ర్పాలిాంచాలని భావిాంచారు. 
vii. ఈ విధ్ాంగా జాతీయవాదాం తీవ్ర జాతీయవాదాంగా మార్ యుదధ కాాంక్షన ప్రభావితాం చేసిాంది. 

9. రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధల కారణాల మీద కీుప్తాంగా రాయాండి. ప్రప్ాంచాంలోని ఏదైనా దేశాలలో ఈనాటికి ఈ అాంశాలు ఏమైనా 
ఉనాియా? ఏ రూప్ాంలో? 
i. మొదటి ప్రప్ాంచ యుదాధనికి తక్షణ కారణాం 1914 జూన్ 28న ఆసిాయా యువరాజు ఫెర్ానాాండ్జన ఒక స్లర్ుయన్ 

యువకుడు హ్తయ చేయడాం. 
ii. రాండో ప్రప్ాంచ యుదాధనికి తక్షణ కారణాం డాాంజిాంగ్ రేవున జరమనీకి అప్పగిాంచడానికి పోలాాండ్జ నిరాకర్ాంచడాంతో 

1939 స్లపెటాంబర్ 1న జరమనీ పోలాాండ్జ పై దాడి చేయడాం. 
iii. దురహ్ాంకార పూర్త జాతీయ వాదాం, సమ్రాజయ వాదాం, రహ్స్య ఒప్పాందాలు,  సైనిక వాదాం అననవి రాండు 

ప్రప్ాంచ యుదాధలకు ద్వరఘకాలిక కారణాలు. 
iv. వర్యిల్్ ఒప్పాందాం, నానాజాతి సమితి వైఫలయాం రాండో ప్రప్ాంచయుదాధనికి ప్రతేయక కారణాలు. 
v. దురహ్ాంకార పూర్త జాతీయ వాదాం, రహ్సయ ఒప్పాందాలు,  సైనిక వాదాం వాంటి రూపాలలో ఇప్పటికీ ప్రసుతత 

ప్రప్ాంచాంలో ఇవి కొనసగతునాియి. 
10. 20వ శతాబిపు ప్రథమ ఆరిభాగాంలో యుదాధల వివిధ్ ప్రభావాలు ఏమిటి? 

20వ శతాబిపు ప్రథమ అరిభాగాంలో జర్గిన రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధలు ప్రప్ాంచ రాజకీయాలు, సమాజాం, ఆరి్క వయవసిపై తీవ్ర ప్రభావానిి 
చూపాయు. 
i. అసాంఖయక ప్రాణ నష్టాం: 
ప్రప్ాంచ యుదాధల కారణాంగా ఎాంతోమాంది చనిపోయారు, గాయప్డాారు. మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాంలో దాదాపు కోటి మాంది, రాండో 
ప్రప్ాంచ యుదధాంలో దాదాపు రాండునిర కోటీ మాంది చనిపోయారని అాంచనా. రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాంలో ప్రయోగిాంచిన అణు బాాంబుల 
వల ీలుయకేమియా, కాన్ర్ సమసయలు దశాబాిల పాటు కొనసగాయు. 
ii. ప్రజా సీమయ సూత్రాల పునరుదాఘటన: 
రాండు ప్రప్ాంచ యుదాధల తరాీత చాలా దేశాలో ీప్రజాసీమయబదధాంగా ప్రభుతాీలు ఏరపడాాయు. రషాయలో సమయవాదాం, జరమనీలో వైమర్ 
గణతాంత్రాం, టర్గిలో ప్రజాసీమయ, లౌకిక ప్రభుతీాం ఏరపడిాంది. రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాం తరాీత దాదాపు అనిి వలస రాజాయలలో 
ప్రజాసీమయ ప్రభుతాీలు ఏరపడాాయు. 
iii. అధకార సమతౌలయాంలో మారుప: 
మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం తరాీత జరమనీ, ఆస్సా-హ్ాంగేర్యన్, రష్యన్, టర్ిష్ సమ్రాజాయలు అాంతమయాయయు. రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాంలో 
తీవ్రాంగా నష్టపోయున బ్రిటిష్, ఫ్రాన్్ దేశాలు తమ వలస ప్రాాంతాలకు సీతాంత్రాయరనిి ఇవీడాంతో ప్రప్ాంచ ప్టాం రూపు రేఖ్లు 
మార్పోయాయు. కొతతగా అమెర్కా,రషాయలు అగరాజాయలుగా అవతర్ాంచాయు. 
iv. కొతత అాంతరాత్ీయ సాంసలిు: 
మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం తరాీత నానాజాతి సమితి ఏరపడిాంది. రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాం తరాీత ఐకయరాజయసమితి (UNO)ఏరపడిాంది. ఇది 
ప్రప్ాంచ శాాంతి ప్ర్రక్షణ, మానవ హ్కుిల ప్ర్రక్షణ కోసాం విశేష్ాంగా కృషి చేస్సతాంది. 
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v. మహళ్లకు ఓటు హ్కుి: 
1918లో బ్రిటిష్లో మహళ్లకు ఓటు హ్కుి లభిాంచిాంది. సుద్వరఘ పోరాటాం తరాీత వారు ద్వనిి సధాంచుకునాిరు. 
 

11. ప్రప్ాంచ యుదాధలలో మిత్ర రాజాయల, అక్ష రాజాయల, కేాంద్ర రాజాయల కూటములలో భాగసీములైన దేశాలతో కూడిన ప్టిటకన 
తయారు చేయాండి : ఆసిాయా, రషాయ, జరమనీ, బ్రిటన్, జపాన్, ఫ్రాన్్, ఇటల్ల, యు.ఎస్.ఎ. 

మిత్ర రాజాయలు కేాంద్ర రాజాయలు అక్ష రాజాయలు 
రషాయ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్్, యు.ఎస్.ఎ జరమనీ, ఆసిాయా, టర్గి జరమనీ, ఆసిాయా, జపాన్, ఇటల్ల 

 

 

 

 
 జార్: రషాయ చక్రవర్త. 
 డూయమా: రషాయ జాతీయ అస్లాంబీీ (పారీమెాంట్స) 
 రషాయ:  రాండు ఖ్ాండాలలో అనగా ఐర్యపా, ఆఫ్రికా ఖ్ాండాలలో విసతర్ాంచిాంది. 

          జనాభాలో మూడవ దేశాం. 

 నికొలాస్ II: రషాయ చివర్ జార్. 

                రషాయ విప్ీవాం నాటి రషాయ చక్రవర్త. 

 మార్ి విప్ీవాం: 1917 మార్ి 8న స్లయిాంట్స పీటర్్ బర్గ నగరాంలో ప్ది వేల మహళ్లు “ర్కటెట, శాాంతి” కావాలని చేప్టిటన 
నిరసనన మార్ి విప్ీవాం అాందురు. 

 అకోటబర్ విప్ీవాం: ద్వనినే స్సష్లిషుట విప్ీవాం అని, కమూయనిషుట విప్ీవాం అని, బొలిషవిక్ విప్ీవాం అని పిలుసతరు. ఈ విప్ీవాం 
1917 అకోటబర్ లో జర్గిాంది. ఈ విప్ీవాం ఫలితాంగా రషాయలో కమూయనిషుట ప్రభుతీాం ఏరపడిాంది. 

 స్సవియటు:ీ మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాంలో రషాయ పాలోగవటానిి వయతిరేకిసూత సైనికులు, పార్శ్రామిక కార్మకులు, గ్రామీణ ప్రాాంత 
ప్రజలుతో ఏరపడిన సాంఘాలనే స్సవియటు ీఅాందురు.  

 బొలిషవికుిలు: రషాయ కమూయనిషుట పార్గటలో లెనిన్ నాయకతీాంలోని వరగమే బొలిషవికుిలు. 
 USSR: Union of Soviet Socialist Republic (స్సవియట్స స్సష్లిసుట ర్ప్బీికుిల సమాఖ్య). ఇది 1924లో ఏరపడిాంది. 
 వాీడిమిర్ లెనిన్: ఇతన బొలిషవికుిల నాయకుడు. 
 సటలిన్: ఇతన స్సవియట్స రషాయన బలమైన ఆర్ధక శకితగా మలిచారు. 

1928 లో రషాయలో ప్ాంచవరష ప్రణాళికలన ప్రవేశపెటాటరు. 
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వయవసయ రాంగాంలో “ఉమమడి క్షేత్రాలు” అనే విధ్యనానిి ప్రవేశపెటాటరు. 
 

 కొమిన్ టర్ి: ఇది కమూయనిషుట దేశాలతో ఏరపడిన సమాఖ్య. 
 యానిమల్ ఫాాం: కమూయనిషుట ప్రభుతీాం రషాయ విప్ీవాంలోని ఆదరాశలన ఎలా నీరుకారాిర్య ఈ గ్రాంధ్ాంలో “జార్ ్ఆరీల్” 

రాసరు. 
 తీవ్ర మాాందయాం: 1929-1939 మధ్య కాలాంలో వసుతవుల డిమాాండ్జ ప్డిపోవటాం వలన ధ్రలు ప్డిపోయి ఆర్ధక ప్ర్సిితి 

క్షీణిాంచడానేి తీవ్ర ఆర్ధక మాాందయాం అాందురు. ఈ కాలాంలో ఉపాధ తగిగ నిరుదోయగాం పెర్గిపోయిాంది. 
 జె.ఎాం.కీన్్: ఆర్ధక మాాందయ కాలాంలో “ప్రభుతీాం” పెటుటబడి పెాంచి ఉపాధ కలిపాంచటాంలో ముఖ్య పాత్రపోషిాంచాలని ఈయన 

పేర్కినాిరు. 
 కొతత ఒప్పాందాం: ఆర్ధక మాాందాయనికి గరైన వార్కి పునరావాసాం, ఆర్ధక సాంసిల సాంసిరణ, ఆర్ధక ప్ర్సిితి తిర్గి 

కోలుకోవటానికి చరయలున చేప్టాటడానికి నాటి అమెర్కా అధ్యక్షుడు రూస్ వెల్ట ప్రవేశపెటిటన్ విధ్యనమే –కొతత ఒప్పాందాం (న్యయ 
డీల్) 

 జరమనీపై ఆర్ధకమాాందయ ప్రభావాం: జరమనీ ఆర్ధక మాాంధ్య ప్రభావానికి ఎకుివ గరైనది. ఉతపతిత తగిగ, నిరుదోయగిత 60 లక్షలకు 
చేర్ాంది. జరమనీ వీధులలో పురుషులు “ఏ ప్ని చేయటానికైనా సిదధాం” అనిరాసి ఉని కారుాలు మెడలో తగిలిాంచుకొని 
కనప్డేవాళ్లళ. 

 రషాయ పై ఆర్ధక మాాంధ్య ప్రభావాం: ప్ాంచవరష ప్రణాళికలన అమలు చేయటాం వలన, బాహ్య ప్రాంప్ాంచాంతో వాణిజయ 
సాంబాంధ్యలు లేకపోవటాం వలన రషాయ ఆర్ధక మాాంధ్యాం ప్రభావానికి గరుకాబడలేదు.  

 వైమర్ గణతాంత్రాం: నవాంబర్ 9, 1918 న జరమనీ వైమర్ గణతాంత్ర రాజయాంగా ప్రకటిాంచబడిాంది. 
 ఎనేబీిాంగ్ యాక్ట: 1933 మార్ి 24న ఈ చటటాం అమలులోకి వచిిాంది. ఈ చటటాంతో జరమనీ లో హటీర్ నియాంతృతీ ప్రభుతీాం 

ఏరపడిాంది. 
 సటర్మ ట్రూప్్: జరమనీలో ఆకు ప్చి యూనిఫాాంలో ఉని పోల్లసు సిబుాంది. 
 గెసటపో: జరమనీలో హటీర్ ఏరపర్చిన రహ్సయ పోల్లసు బృాందాం. 
 వోక్్ వాగెన్: ప్రజల కారు(జరమనీ) 
 GDR: జరమన్ గణతాంత్ర ప్రజాసీమయాం 
 FRG: జరమన్ గణతాంత్ర సమాఖ్య 
 డైట్స: జపాన్ పారీమెాంట్స  
 స్సష్లిజాం: ఉతపతితకారకాలు ప్రభుతీ ఆధీనాంలో ఉాండాలని తెలియజెపిపన భావనన “స్సష్లిజాం” అాందురు. 
 కమూయనిజాం: ప్రభుతీ అధకారాం శ్రామికుల చేతులో ఉాండాలని తెలియజెపేప భావనే “కమూయనిజాం”. 
  ఆధకార కేాంద్రీకరణ: ప్రభుతీ అధకారాం మొతతాం ఒకే వయకిత దగగర కేాంద్రీకృతాం కావటానిి ఆధకార కేాంద్రీకరణ అాందురు. 
 భూముల ఏకీకరణ: రషాయలో సటలిన్ కాలాంలో చిని చిని వయవసయ కమతాలున ఏకీకరణ చేసి పెద ివయవసయ 

కమతాలుగా మార్ి యాంత్రాలు దాీరా వయవసయాం చేయటానికి అనవుగా మారిడానిి భూముల ఏకీకరణ అాందురు. 
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 సాంక్షేమ రాజయాం: ప్రజల శ్రేయసు్ ప్రధ్యన ధ్యయయాంగా ప్నిచేస్త దేశానిి సాంక్షేమ రాజయాం అాందురు. 

 
 సిదాధాంత బోధ్న: ఒకే రకమైన ఆలోచనన నేర్పాంచటానిి సిదాధాంత బోధ్న అాందురు. 
 జాతి ఆధప్తయాం: ఒక జాతి వేర్కక మైనార్ట్ల జాతి పై అనిచివేస్త ధోరణిని ప్రదర్శాంచటానిి జాతి ఆధప్తయాం అాందురు. 
 మారషల్ ప్రణాళిక: రాండవ ప్రప్ాంచ యుదధాం తరువాత యూరప్ పునుః నిరామణాం కోసాం అమెర్కా ప్రవేశ పెటిటన ఆర్ధక ప్రణాళికే 

మారషల్ ప్రణాళిక. 
 యాలాట సమావేశాం: ఈ సమావేశాంలో చర్ిల్ (బ్రిటన్), రూస్ వెల్ ా(అమెర్కా), సటలిన్ (రషాయ) పాల్పగనాిరు. 

 
 

1. సమానతీాం, స్తీచి, సాంప్దలతో కూడిన ప్రప్ాంచానిి నిర్మాంచటాంలో స్సవియట్స ప్రయోగాం ఏమేరకు విజయాం సధాంచిాందో 
అాంచనా వేయాండి. ఇటువాంటి ప్రయోగాల కోసాం వేలాదిమాందిని చాంప్టాం సమరధనీయమేనా? కమూయనిషుట విధ్యనాలపై 
వచిిన విమరశలు ఏమిటి? 
i. సమానతీాం, స్తీచి, సాంప్దలతో కూడిన ప్రప్ాంచానిి నిర్మాంచటాంలో స్సవియట్స ప్రయోగాం చాలా వరకు విజయాం 

సధాంచిాంది. ద్వని వలన చాలా మాంది భూమి లేని రైతాాంగాం భూమిని పొాందారు. 
ii. కాని ఇటువాంటి ప్రయోగాలు కోసాం వేలాదిమాందిని చాంప్టాం సమరధనీయాం కాదు. 
iii. ప్రతిప్క్షల అభిప్రాయాలకు ఎటువాంటి అవకాశాం ఇవీకుాండా ప్రజాసీమాయనిి అప్హ్సయాం చేసుతనాిరనే విమరశ 

కమూయనిషుట విధ్యనాలపై, ప్రభుతాీలపై కలదు. 
2. ఉనిటుటాండి ఉదోయగాం కోలోపయి, కొనిి సాంవత్రాల పాటు ఉదోయగాం దొరకని కార్మకులుగా మిమమలిి మీరు ఊహాంచుకోాండి. 

మీ జీవితాంలోని ఒక ర్యజు గర్ాంచి రాయాండి. 
i. ఉనిటుటాండి ఉదోయగాం కోలోపతె కొాంత కాలాం వరకు పొదుపు చేసిన డబుుతో జీవనాం గడుపుతాన. 
ii. ఇాంకా కొనిి సాంవత్రాలు పాటు ఉదోయగాం దొరకపోతే అపుపలు పాలై కుటుాంబ జీవనాం గడప్లేని ప్ర్సిితి 

ఏరపడుతుాంది. 
3. ప్ాండిాంచిన ప్ాంట ధ్ర సగానికాంటే తకుివగా ప్డిపోయిన రైతుగా మిమమలిి ఊహాంచుకొని, మీ సపాందనన రాయాండి. 

i. ప్ాండిాంచిన ప్ాంట ధ్ర సగానికాంటే తకుివగా ప్డిపోతే తీవ్ర నిరాశకు గరుకావలి్వసుతాంది. 
ii. పెటిటన పెటుటబడి రాక అపుపలు పాలై, తరువాత ప్ాంట ప్ాండిాంచటానికి పెటుటబడి లేక అనేక ఆర్ధక సమసయలన 

ఎదుర్యివలసి వసుతాంది. 
iii. కుటుాంబ పోష్ణ కూడా కష్టమైపొతుాంది. 
iv. ద్వని వలన వయవసయాంపై మకుివ తగిగ, కూల్ల ప్ని చేసుకోవలసిన ప్ర్సిితి ఏరపడుతుాంది. 

4. హటీరు సిదాధాంతాం, ఆర్ధక విధ్యనాల ఫలితాంగా రాండువ ప్రప్ాంచ యుదధాం సాంభవిాంచిాందని ఎలా చెప్పవచుి? 
i. హటీరు ప్రవేశపెటిటన నాజిజాం సిదాధాంతాం దురహాాంకారపూర్త జాతీయవాదానిి జరమనీ ప్రజలలో రచిగొటిట వార్ని 

యుదాధనికి సాంసిదుధలన చేసిాంది. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ii. హటీర్ ఆర్ధక పునుః నిరామణాం కోసాం హ్జాలమర్ షాకిక్ ఆదీరయాంలో చేప్టిటన చరయలు ఒక వరగాం ప్రజల జీవన 

ప్ర్సిితులు మెరుగ ప్డటానికి తోడపడిాంది.  
iii. ద్వని వలన హటీర్ జాతాయహ్ాంకార విధ్యనానికి తిరుగలేని మదితు లభిాంచిాంది.  
iv. ఇటువాంటి ప్ర్సిితులలో హటీర్ అనసర్ాంచిన దూకుడు విధ్యనమే రాండువ ప్రప్ాంచ యుదాధనికి కారణమైనది. 

5. భారతదేశాంలో ఈనాడు సాంక్షేమ రాజయాంలోని ఏఏ అాంశాలు అమలులో ఉనాియి? 
భారతదేశాంలో ఈనాడు సాంక్షేమ రాజయాంలోని ఈ దిగవ అాంశాలు అమలులో ఉనాియి. 
i. పేదవార్కి ఉచిత వైదయ స్తవలు 
ii. పేదవార్ పిలీలకు ఉచిత పాఠశాల సదుపాయాలు. 
iii. ప్రభుతీ పాఠశాల విదాయరుధలకు మధ్యయహాి భోజనాం 
iv. అాంగన్ వాడీ కేాంద్రాలు 
v. ప్రజా ప్ాంపిణీ వయవసి 
vi. వృదాధప్య పిాంఛన ీ
vii. పేదలకు గృహ్ సదుపాయాం 
viii. వికలాాంగలకు పిాంఛన్  

6. జరమనీ ప్రజల శత్రువులుగా హటీర్ యూదులన ఎాందుకు ఎాంపిక చేసుకునాిడు?  
యూదులు జరమనీలో అలప సాంఖయకులు కావటాం వలన జరమనీ ప్రజల శత్రువులుగా హటీర్ యూదులన ఎాంపిక చేసుకునాిడు 

7. మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం తరువాత రషాయ, జరమనీ అనభవాలన పోలిాండి. వాటిలోీ పోలికలు, తేడాలు ఏమిటి? 
i. మిత్ర రాజయ కూటమిలో ఉని రషాయ మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం మధ్యలో నిష్కిరమిాంచగా, జరమనీ మొదటి ప్రప్ాంచ 

యుదధాంలో ఓటమిపాలయియాంది. 
ii. మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం తరువాత రషాయలో కమూయనిషుట ప్రభుతీాం ఏరపడగా, జరమనీలో వైమర్ ర్ప్బీిక్ ఏరపడిాంది. 
iii. రషాయ ప్రణాళికాయుతాంగా అభివృదిధ చెాందగా, జరమనీ ఆర్ధక మాాందయ ప్రభావానికి గరై అనేక సమసయలన 

ఎదుర్కినిది.  
8. యుదధాం, తీవ్ర మాాందయాం తరువాత జాతీయ అభివృదిధకి అనేక నమూనాలు ముాందుకు వచాియి. వాటిని పేర్కిని, వాటి 

ప్ర్మితులన కూడా పేర్కినాండి. 
i. తీవ్ర మాాందాయనిి అదిగమిాంచడానికి అమెర్కాలో న్యయడీల్ విధ్యనాంలో భాగాంగా నమూనాన అమలుచేయటాం 

జర్గిాంది. 
ii. అదే విధ్ాంగా యుదధాంలో నష్టపోయిన దేశాలన పున: నిర్మాంచటానికి అమెర్కా మారషల్ ప్రణాళికన అమలుచేసిాంది. 
iii. జరమనీలో కీన్్ నమూనాన అమలుచేయటాం జర్గిాంది. 
iv. కాని, వీటి అమలులో కొనిి ప్ర్మితులు అనగా తమ సిదాధాంతాలన ప్ర్యక్షాంగా అమలుచేయటాం జర్గిాంది. 

9. రష్యన్ విప్ీవాం ఆ సమాజాంలో ఎనోి మారుపలన తెచిిాంది. అవి ఏమిటి? వాళ్ల ీఎదుర్కిని సవాళ్లీ ఏమిటి? 

1917లో వచిిన రష్యన్ విప్ీవాం ఆ సమాజాంలో ఎనోి మారుపలన తెచిిాంది. వాటిని క్రిాంది విధ్ాంగా పేర్కినవచుి. 
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i. మార్ి విప్ీవాం దాీరా రషాయలో జార్ చక్రవరుతల పాలన అాంతమై ఉదారవాదుల, రాచర్క కుటుాంబాల పాలన మొదలైాంది. 
ii. లెనిన్ నాయకతీాంలో బోలషవిక్ విప్ీవాం ఫలితాంగా కమూయనిషుట ప్రభుతీ ఏరపడి అనేక మారుపలన తీసుకువచాిరు. 
iii. భూమి అాంతటిని జాతీయాం చేసి దానిని రైతులకు ప్ాంచిపెటటడాం, ధ్రలన నియాంత్రాంచడాం, కరామగారాలు, బాయాంకులన 

జాతీయాం చేయడాం వాంటి చరయలు చేప్టాటరు. 
iv. 1924లో అధకారాంలోకి వచిిన సటలిన్ 1928లో ప్ాంచవరష ప్రణాళికలన ప్రవేశ పెటిట ప్రణాళికా బది ఆర్ిక అభివృదిధని 

సధాంచాడు. 
ఎదుర్కిని సవాళ్లళ: 
i. మొదటి ప్రప్ాంచ యుదధాం నాండి మధ్యలో రషాయ విరమిాంచటాం వలన మిత్రరాజాయలు రషాయలో ఏరపడిన కమూయనిషుట 

ప్రభుతాీనిి గర్తాంచలేదు. 
ii. భూముల జాతీయీకరణ సాందరభాంగా పెది భూసీములు వయతిరేకిాంచగా హాంస, మరణ శ్చక్షలు అమలు చేశారు. 
iii. 1929-30 లో తీవ్ర కరువు సాంభవిాంచి చాలా మాంది చనిపోయారు. 
iv. వేగవాంతమైన నిరామణాల వలీ కార్మకుల జీవన ప్ర్సిితులు చాలా కష్టాంగా ఉాండేవి. 
v. పౌరులకు సధ్యణ ప్రజాసీమిక స్తీచి లేకుాండా పోయుాంది. 

10. తీవ్ర మాాందయముతో జరమనీ ఎరుర్కిని సవాళ్లళ ఏమిటి ? నాజీ పాలకులు, హటీర్ వాటిని ఎలా ఉప్యోగిాంచుకునాిరు? 

1929లో ఏరపడిన తీవ్ర ఆర్ిక మాాందయము వలీ అనిి దేశాలు కాంటే ఎకుివగా జరమనీ ప్రభావితాం అయుాంది. 
జరమనీ ఎదుర్కిని సవాళ్లళ: 

i. పార్శ్రామిక ఉతపతిత 40 శాతానికి ప్డిపోయుాంది. 
ii. అనేక మాంది కార్మకులు ఉపాధ కోలోపయారు. కొాంత మాంది వేతనాలు తగాగయు. 
iii. నిరుదోయగల సాంఖ్య 60 లక్షలకు చేరుకుాంది. 
iv. పురుషులు వీధులలో, ఏ ప్ని చేయడానికైనా సిధ్ధాం అని రాసి ఉని కారుాలు మెడలో వేసుకొని కనబడేవాళ్లళ. 
v. నిరుదోయగలు పేకాట ఆడటాం, నేరాలకు పాలపడటాం లాాంటి దురలవాటీకు గరయాయరు. 
vi. కరనీ్ విలువ కోలోపవడాంతో మధ్య తరగతి ప్రజలు, చిని వాయపారులు కషాటలకు లోనయాయరు. 
vii. వయవసయ ఉతపతుతల ధ్రలు ప్డిపోవడాం వలీ రైతులు నష్టపోయారు. 
viii. రాజకీయ అసిిరతీాంతో ప్రభుతాీలు కూలిపోయాయు. 

ఈ ప్ర్సిితులన హటీర్ ఉప్మోగిాంచుకునితీరు: 
i. పై ప్ర్సిితులన హటీర్, నాజీ పాలకులు తమకు అనకూలాంగా మలుచుకొని తమ ఉదేీగ ప్రసాంగాల దాీరా ప్రజలన 

ఆకటుటకునాిరు. 
ii. ఒక బలమైన దేశానిి నిర్మసతనని, వర్యుల్్ ఒప్పాందపు అనాయయానిి రదుిచేసతనని, జరమనీ ప్రజల గౌరవనిి నిలబెడతానని 

హటీర్ చెపాపడు. 
iii. యువతకు ప్ని కలిపాంచి వార్కి బాంగారు భవిష్ష్యతుతన అాందిసతనని చెపాపడు. 
iv. బహరాంగ సభల దాీరా ఉదేీగ ప్రసాంగాల తో ప్రజలన ఆకటుటకొని జరమనీలో హటీర్ అధకారాంలోకి వచాిడు. 
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11.  నాజీ పాలనలో తీసుకొచిిన రాజకీయ మారుపలు ఏమిటి? ఒక బలమైన నాయకుడు ఉాంటే చాలు దేశ సమసయలు తీర్ 
పోతాయని తరచు ప్రజలు వాదిసూత ఉాంటారు. నాజీకి జరమనీలో ఎదురైన అనభవాల నేప్ధ్యాంలో ఈ వాదనకు ఎలా 
సపాందిసతరు? 

నాజీ పాలనలో తీసుకొచిిన రాజకీయ మారుపలు 
i. రాజకీయాలలో ఒక కొతతశైలిని హటీర్ ప్రవేశపెటాటడు. 
ii. పెది ఎతుతన జన సమీకరణాం చేయటాంతో ఆచారాలు, అదుభత దృశాయల ప్రాముఖ్యతన అతడు గర్తాంచాడు. 
iii. అతనికి ఉని మదతిు తెలియ చెయయటానికి, ప్రజల మధ్య ఐకమతాయనిి పెాంపొాందిాంచటానికి నాజీలు పెది బహరాంగ సభలన 

ప్రదరశనలన నిరీహాంచ సగారు. 
iv. సీసితక్ గరుతతో ఎర్ర జెాండాలు, నాజివాందనాం, ఉప్నాయసల తరాీత చప్పటుీ కొటటడాం వాంటి మారుపలు తీసుకొచాిరు. 
v. కమూయనిజాం పెటుటబడి దార్ విధ్యనాం రాంటిాంటినీ యూదుల కుట్రగా పెర్కిాంటూ హటీర్ ప్రజల దృషిటని ఆకర్షాంచాడు. 

ఈ విధ్ాంగా జరమనీలు నాజీల నాయకుడుగా హటరీ్ ఎదురులేని నాయకునిగా ఎదిగాడు. 
ప్రతిసపాందన 

i. ఒక బలమైన నాయకుడు ఉాంటే చాలు దేశ సమసయలు తీర్పోతాయని తరచు ప్రజలు వాదిసూత ఉాంటారు. 
ii. నాజీ జరమనీ విష్యలలో ఇది ప్రారాంభాంలో విజయవాంతమైనా తరాీత హటీర్ యొకి అహ్ాంకారాంతో అది విఫలమైాంది. 
iii. బలమైన నాయకుడు ఉనిాంత మాత్రాన సర్పోదు. అాందర్ని కలుపుకొని పోయే మనసతతీాం ఉాండాలి. 
iv. విదేశాాంగ విధ్యనాంలో సర్యైన అవగాహ్న ఉాండి దేశానికి ఇతర దేశాల నాండి ఎలాాంటి సమసయలు లేకుాండా చూడాలి. 

12. తీవ్ర మాాందాయనికి కారణాల గర్ాంచి భిని వాదనలన పోలిాండి. వాటిలో ీదేనితో మీరు ఏకీభవిసతరు? కారణాలు 
పేర్కినాండి. 

తీవ్ర మాాందాయనికి కారణాల గర్ాంచి భిని వాదనలు. 
i. 1929 లో సాంభవిాంచిన తీవ్ర ఆర్ిక మాాందయము 1939 వరకు కొనసగిాంది. 
ii. ఈ మాాందాయనికి కారణాల గర్ాంచి, ద్వనిని అధగ మిాంచడానికి గల మారాగల గర్ాంచి, ఇది పునరావృతాం కాకుాండా చూస్త 

విధ్యనాల గర్ాంచి ఆర్ిక వేతతలు, రాజకీయ నాయకుల మధ్య భిని వాదనలు ఉనాియు. 
iii. ఈ రకమైన సాంక్షోభాలు పెటుటబడి దార్గ విధ్యనాం వలీనే సాంభవిసతయని స్సష్లిజాం ఏరాపటుతోనే వీటిని నిరూమలిాంచగలమని 

మార్ిిసుట ఆర్ిక వేతతలు అాంటారు. 
iv. J.M కీన్్ లాాంటి ఆర్ిక వేతతలు ఆర్ిక విధ్యనాంలో ప్రభుతాీలు ప్రభావ వాంతాంగా జోకయాం చేసుకోక పోతే మాాందాయనికి దార్ 

తీసుతాంది అాంటాడు. 
v. ఆర్ిక సిితి క్షీణిాంచి, గిరాకీ క్షీణిసుతనిపుడు ప్రభుతీాం నిధులు ఖ్రుి చేసి ఉపాధని కలిపాంచాలని, ద్వని వలీ ప్రజలకు ఆదాయాం 

సమకూర్ మారిటులలో వసుతవులకు గిరాకీ ఏరాపడుతుాందని తదాీరా ఆర్ిక రాంగాం కోలుకుాంటాందని కీన్్ భావిసతడు. 
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ప్రశాంస అభివాందన: 
పై వాదనలో ీనేన J.M కీన్్ వాదనతో ఏకీభవిసతన. ఎాందుకాంటే... 
i. ప్రైవేటు రాంగాంలో మాత్రమే ఉతపతిత, మారిట్స కేాంద్రీకృతమై ఉాంటే ఉతపతిత ప్ర్మాణాం పైన, ధ్రలపైన ప్రభుతీ నియాంత్రణ 

ఉాండదు. ద్వని వల ీఎాంత ఉతపతిత చేయాలో సపష్టత లేకపోవడాం వల ీఎకుివ ఉతపతిత చేస్తత గిరాకీ లేక నష్టపోయే ప్రమాదాం 
ఉాంది. 

ii. అలా కాక ప్రభుతీ నియాంత్రణ ఉాంటే అవసరమైన మేరకు ఉతపతిత జరుగతుాంది. అాంతే కాక నష్టపోయున సాంసిలకు 
ప్రభుతీాం చేయూత నివాీలి. 

13. తీవ్ర మాాందయ ప్ర్సిితులలో సాంక్షేమ రాజయాం అని భావన కిాంద చేప్టిటన వివిధ్ చరయలు పేర్కినాండి. రషాయలో చేప్టిటన 
సాంసిరణలకూ, వీటికీ ఉని పోలికలు, తేడాలన పేర్కినాండి. 

తీవ్ర మాాందయ ప్ర్సిితులలో సాంక్షేమ రాజయాం అని భావన కిాంద చేప్టిటన చరయలు వివిధ్ దేశాలోీ ఈ విధ్ాంగా ఉనాియు. 
i. అమెర్కాలో అప్పటి అధ్యక్షుడు రూస్ వెల్ట కొతత ఒప్పాందానిి (New deal) ప్కటిాంచారు. 
ii. ద్వని ప్రకారాం మాాందాయనికి గరైన వార్కి పునరావాసాం, ఆర్ిక సాంసిలకు సాంసిరణలు ప్రకటిాంచారు. 
iii. సమాజిక భద్రతా విధ్యనానిి ప్రవేశపెటాటరు. 
iv. ప్దవీ విరమణ పిాంఛన, నిరుదోయగ భీమా, వికలాాంగలకు, తాండ్రి లేని కుటుాంబాల లో అవసరముని పిలీలకు సాంక్షేమ 

ప్రయోజనాలు సమకూరాయు. 
v. బ్రిటన్ లో కూడా నిరుదోయగ బీమా, వృదాధప్య పిాంఛన, నిరుదోయగ భృతి, అనార్యగాయనికి ఖ్రుిలు, ఆర్యగయ ప్థకాలు, శ్చశు 

సాంరక్షణ వాంటి చరయలు తీసుకునాిరు. 
vi. ప్రజలాందర్కి కనీస జీవనసయిు, ఆర్యగయాం, గృహ్వసతి, విదయ, శ్చశు, వృదాధప్య సాంరక్షణ అాంశాలన ప్రాధ్యనయత ఇచాిరు. 
రషాయతో పోలికలు: 
రషాయ విప్వీాం తరాీత అకిడ కూడా ఇలాాంటి చరయలు చేప్టాటరు. 
i. ధ్రలన నియాంత్రాంచి కరామగారాలు, బాయాంకులన జాతీయాం చేశారు. 
ii. భూమిని ప్రభుతీ సీధీనాం చేసుకొని పునుః ప్ాంపిణీ చేశారు. 
iii. ఆర్ిక అసమానతలు, వివక్ష లేని సమాజానిి ఏరాపటు చేయడానికి రషాయ ప్రయతిిాంచిాంది. 
తేడాలు: 
i. రషాయ పై చరయలన ఆర్ధక మాాందయాం రాక పూరీమే చేప్టటగా, మిగత దేశాలు ఈ చరయలన ఆర్ధక మాాందయాం వచిిన తరువాత 

అమలుచేసయి. 
ii. అాందువలీ రషాయ ఆర్ధక మాాందయ ప్రభావానికి గరుకాలేదు. 
నాజీ జరమనీల చేతిలో యూదులు ఏవిధ్మైన వేధాంపులకు గరయాయరు? ప్రతి దేశాంలోన కొాంతమాందిని తమ ప్తేయక గర్తాంపు 
కారణాంగా వేరుగా చూసుతనాిరా? 
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933 మార్ి 3న ఆమోదాం పొాందిన ఎనేబిి్లాంగ్ యాక్ట తో జరమనీలో నియాంతృతీాం ఏరపడిాంది. ద్వని దాీరా హటీర్ నియాంతగా 
మార్ నాజీపార్గట తప్ప మిగిలిన పార్గటలు, కార్మక సాంఘాలన నిషేధాంచారు. ముఖ్యాంగా యూదులన తీవ్రాంగా వేధాంచారు. 
i. అలప సాంఖయకులైన యూదులన ఎటువాంటి కారణాం లేకుాండానే అరసుట చేసి హాంసిాంచారు. 
ii. నిరుాంధ్ శ్చబిరాలకు తరలిాంచి విచక్షణారహతాంగా హాంసిాంచారు.కొాంత మాందిని దేశాం నాంచి బహష్ిర్ాంచారు. 
iii. రాండో ప్రప్ాంచ యుదధకాలాంలో దాదాపు 6 కోటీ మాంది యూదులన నిరిాక్షిణయాంగా చాంపిాంచారు. 
iv. ఆషిీట్స ్వాంటి హ్తాయ కేాంద్రాలలో యూదులన గదులలోకి ప్ాంపి దాాంట్లీకి గాయస్ ప్ాంపి చాంపేస్త వాళ్లళ. 
సమకాల్లన దృకోిణాం 
i. ఈ నాటి ప్రప్ాంచాంలో ఇలాాంటి సాంఘటనలు చాలా వరకు తగాగయు. 
ii. ఇాంతటి ఘోరమైన చరయలు కానరావు. 
iii. అయుతే కొనిి ప్రాాంతాలలో ముఖ్యాంగా దక్షిణాపుకలో నలీ జాతీయులపైన అమెర్కాలో నీగ్రోలపైన వివక్షపుర్త దాడులు 

జరుగతునాియు 
iv. అఘఘనిసతన్ లో తాలిబన ీశత్రు దేశలవార్ని ప్టుటకొని నిరిాక్షిణయాంగా హాంసిాంచి చాంపుతని సాంఘటనలు జరుగతునాియు. 

 

 

 
 ఆసియాలో బ్రిటన్ వలసలు: భారతదేశాం, శ్రీలాంక, మయనామర్ 
 ఆఫ్రికాలో బ్రిటన్ వలసలు: నైజీర్యా, ఈజిప్ట, కెనాయ 
 ఆసియాలో ఫ్రాన్్ వలస: వియతిాం 
 ఆఫ్రికాలో ఫ్రాన్్ వలసలు: అల్ల్ర్యా, మొరాకో, టునిస్ 
 ఆసియాలో హాలెాండ్జ వలస: ఇాండోనేషియా 
 ఆసియాలో సీతాంత్ర దేశాం: చైనా 
 ఆఫ్రికాలో సీతాంత్ర దేశాం: ఇథోపియా, లైబిర్యా 
 మాంచు వాంశాం: 20వ శతాబిాం ప్రారాంభాంలో చైనాన పాలిాంచిన వాంశాం. 
 సన్ యెట్స-స్తన్: ఆధునిక చైనా నిరామత. 
 సన్, మిన్, చుయి: ఇవి సన్ యెట్స స్తన్ మూడు సిదాధాంతాలు (సన్ – జాతీయతా వాదాం, మిన్- ప్రజాసీమయాం, చుయి- 

సమయవాదాం) 
 యుదధ ప్రభువులు: చైనాలో సినిక సైనిక శకుతలు. 
 మే నాలుగ ఉదయమాం: వర్యిల్్ శాాంతి సమావేశాం నిరణయాలన నిరసిసూత బీజిాంగ్ నగరాంలో 1919, మే 4న చేప్టిటన 

నిరసనన మే నాలుగ ఉదయమాం అాందురు. 
 చైనాలోని రాజకీయ పార్గటలు: గయోమిాండాాంగ్ (KMT) , చైనా కమూయనిషుట పార్గట (CCP) 
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 చియాాంగ్ కై షేక్: చైనాన సైనిక దేశాంగా మలచడానికి ప్రయతిిాంచిన గయోమిాండాాంగ్ నాయకుడు. 
 సియావో షిమిన్ : చైనాలో మధ్యతరగతి ప్టటణవాసులు. 
 మావో జెడాాంగ్: చైనా కమూయనిషుట పార్గట నాయకుడు. 
 లాాంగ్ మార్ి: ద్వనిని మావో జెడాాంగ్ నిరీహాంచారు. 
 న్యతన ప్రజాసీమయాం: 1949 లో చైనా ప్రజల గణతాంత్రాం “న్యతన ప్రజాసీమయాం” అని సిదాధాంతాం పై ఏరపడిాంది. ద్వని 

ఆధ్యరాంగా భూసీమయ విధ్యనానిి, సమ్రాజయవాదానిి వయతిరేకిాంచే శకుతలనిి ఏకమయాయయి. 
 భూ సాంసిరణలు: భూసీములు దగగర గల మిగలు భూమిని ప్రభుతీాం సీధీనప్రుచుకొని, భూమిలేని రైతులకు ప్ాంపిణీ 

చేయటానికి ఉదేధశ్చాంచబడినవే భూ సాంసిరణలు. 
 వియతిాం: ఫ్రాంచ్ వలస రాజయాం.  
 యువ అనాిాం పార్గట: వియతిాంలో రాజకీయ పార్గట. 
 అనాిమీన్ సూటడెాంట్స: వియతిాంలో ప్త్రక 
 ఎన్ గయెన్ వాంశాం: వియతిాంలో రాజ వాంశాం. 
 హూ చి మిన్: ఈయన వియతిాం జాతీయ నాయకుడు. వియతిాం కమూయనిషుట పార్గటని ఏరాపటు చేసి వియతిాం సీతాంత్రాం 

కోసాం ప్నిచేసరు. 
 వియతిాం పై అమెర్కా ప్రయోగిాంచిన రసయనిక ఆయుధ్యలు: ఏజెాంట్స ఆరాంజ్ ( మొకిల హానికార్), నాపాలాం (మనషుల 

హానికార్). 
 NLF: జాతీయ విముకిత సమాఖ్య. ఇది 1975 ఏప్రిల్ 30 నాటికి వియతాినిి ఒకటిగా చేసిాంది. 
 నైజీర్యా: ఇది బ్రిటన్ వలస రాజయాం. 
 నైజీర్యాలోని జాతులు: హౌస పులాని, యొరుబా, ఈబో 
 NNDP: నైజీర్యా జాతీయ ప్రజాసీమిక పార్గట. ద్వనిని 1923 లో హెరుర్ట మకాలే సిపిాంచారు. 
 NYM: నైజీర్యా యువ ఉదయమాం. ద్వనిని 1936 లో ఎన్ నాంది అజికివె సిపిాంచారు. 
 NCNC: నైజీర్యా, కామెరున్ ల జాతీయ సాంఘాం. ద్వనిని  మకాలె, ఎన్ నాంది అజికివె కలిపి ఏరాపటు చేసరు. 
 ఖ్ాండాాంతర ఆఫ్రికావాదాం: దేశ, తెగ తేడాలు లేకుాండా ఆఫ్రికా ప్రజలాందరు ఒకటే అనే భావనన ఖ్ాండాాంతర ఆఫ్రికా వాదాం 

అాందురు. ద్వనిని కాీమెన్ క్రూమా ప్రచారాంలోకి తీసుకురావటాంలో ప్రముఖ్ పాత్ర పోషిాంచారు.  
 నైజీర్యాకు సీతాంత్రయాం: 1963 అకోటబర్ 1 న నైజీర్యా సీతాంత్రయాం పొాందిాంది. 
 బలహీన ప్రజాసీమయాం: నైజీర్యా సీతాంత్రయాం పొాందిన తరువాత ఆ దేశాంలో పౌర యుదధాం కారణాంగా ఆ దేశాంలో అసిిర 

ప్రజాసీమయాం కొనసగిాంది. ఇదే బలహీన ప్రజాసీమయాంగా పిలువబడిాంది. 
 సీతాంత్ర నైజీర్యా ఎదుర్కిని సమసయలు: అసిిర ప్రభుతీాం, ప్రాయవరణ కాలుష్యాం. 
 కెన్ సర్య వివా: నైజీర్యాలో ప్రాయవరణ ఉదయమానిి నడిపారు. 
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1.  క్రిాంది వాటిని జత ప్రచాండి. 
ఎ) సన్-యెట్స - స్లన్ ( iii ) i. దేశానిి సైనిక దేశాం చేశాడు 
బి)చియాాంగ్ కాయ్ షేక్ ( i ) ii. ప్రాయవరణ ఉదయమాం 
సి)మావో జెడాాంగ్ ( iv ) iii. జాతీయతా వాదాం, ప్రజాసీమయాం, సమయవాదాం 
డి) కెన్ సర్య నివా ( ii ) iv. రైతాాంగ విప్ీవాం 

 

2. దశాబాిల కాలాంలో చైనాలో మహళ్ల పాత్రలో వచిిన మారుపలన గర్తాంచాండి. రషాయ, జరమనీలో సాంభవిాంచిన మారుపలకూ,        
వీటికీ తేడాలు, పోలికలు ఏమిటి? 

చైనాలో మహళ్ల పాత్రలో వచిిన మారుపలు: 

i. ప్రాచీన చైనాలో మహళ్లకు స్తీచి లేకుాండా ఉాండేది. వారు ప్రాధీనలై ఉాండేవారు. 
ii. ఆడపిలీల పాదాలు పూర్తగా పెరగకుాండా నిర్యధాంచడానికి వార్ పాదాలు కటిటవేయడాం జర్గేది. 
iii. చియాాంగ్ కాయ్ షేక్ కాలాంలో మహళ్ల ప్ర్సిితి దారుణాంగా ఉాండేది. 
iv.  ‘పాతివ్రతయాం, రూప్ాం, మాట, ప్ని’ అని నాలుగ సుగణాలపై వాళ్లళ శ్రదధ పెటాటలని భావిాంచేవారు. వారు ధ్ర్ాంచే గౌనలు 

ఎాంత పొడవు ఉాండాలో కూడా నిరణయిాంచేవారు. 
v. మావో కాలాంలో గ్రామీణ మహళా సాంఘాలు ఏరపడాాయి. కొతత వివాహ్ చటటాం చేశాడు. 
vi. 1949లో చైనా ప్రజల గణతాంత్రాం ఏరపడిన తరాీత మహళ్ల రక్షణకు, వార్ హ్కుిలకు, బహు భారయతీ నిషేధ్యనికి కొతత 

ప్రభుతీాం చటాటలు చేసిాంది. ద్వని వలీ మహళ్లు పురుషులలో సమానాంగా వివిధ్ రాంగాలలో సమాన హోదా పొాందారు. 
రషాయ, జరమనీలో సాంభవిాంచిన మారుపలకు చైనాలోని ప్ర్సిితులకు తేడాలు, పోలికలు : 
రషాయ 
i. రషాయలు మహళ్లు పురుషులకు సూ్ర్తనిచేి కారయక్రమాలు చేప్టేటవారు. 
ii. హ్కుిల కోసాం పోరాడటాంలో పురుషుల కాంటే ముాందునాిరు. 
iii. మహళా దినోత్వాం వాంటి సాందరాభలలో ఉత్వాలు జర్పి పురుషులకు ఎర్ర మెడ ప్ట్లటలన బహుమతిగా ఇచేివారు. 
iv. ‘ర్కటెట, శాాంతి’ కోసాం ఉదయమిాంచి దేశానిి ఉదయమ ప్థాంవైపు నడిపిాంచేవారు. 
జరమనీ 
i. జరమనీలో మహళ్ల ప్ర్సిితి దారుణాంగా ఉాండేది. 
ii. పురుషుల రాంగాంలో మహళ్లు జోకయాం చేసుకోరాదు. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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iii. హటీర్ అభిప్రాయాంలో ‘ఈ లోకాంలోకి మహళ్ తెచేి ప్రతి సాంతానము ఒక యుదధమే. తన ప్రజలకోసాం మహళ్ ఈ పోరు 

సలుపుతోాంది. 
3.  రాచర్క పాలనన ప్డదోసిన తరాీత చైనాలో రాండు రకాల పాలనలు ఏరపడాయాి. వీటి మధ్య పోలికలు, తేడాలు ఏమిటి? 

i. చైనాలో ప్ర్పాలన కొనసగిసుతని ‘మాంచూ’ సమ్రాజాయనిి 1911లో సన్-యెట్స-స్లన్ కూల దోసి ‘గణతాంత్ర రాజాయనిి’ ఏరాపటు 
చేశాడు. 

ii. తరాీత కాలాంలో మావోజెడాాంగ్ నాయకతీాంలో ‘చైనా కమూయనిస్ట పార్గట’ అధ్ీరయాంలో ’న్యతన ప్రజాసీమయ” పాలన 
ఏరపడిాంది. 

వీటి మధ్య పోలికలు, తేడాలు క్రిాంద వివర్ాంచ బడాాయి. 
పోలికలు: 
i. రాండు పాలనలు కూడా చైనాలో అనేక సాంసిరణలు అమలు చేశాయి. 
ii. సన్-యెట్స-సన్ ఆధ్ీరయాంలోన, మావో ఆధ్ీరయాంలోన మహళ్లలకు రక్షణనిచిి వార్ హ్కుిలపై అవగాహ్న కలిపాంచారు. 
iii. భూసీముల భూములన సీధీనాం చేసుకొని భూమిలేని వార్కి ప్ాంచి భూసాంసిరణలన సమరిాంగా అమలు చేశారు. 
తేడాలు: 

గణతాంత్రయర రాజయాం న్యతన ప్రజాసీమయాం 
1. సమయవాదాం, జాతీయవాదాం, ప్రజాసీమయాం పునాదులపై 
నిర్మాంచబడిాంది. 

1. భూసీమయ విధ్యనాం, సమ్రాజయవాదాం వయతిరేకతతో 
నిర్మాంచబడిాంది. 

2. సమాజిక మూలాలు ప్టటణాలలో ఉనాియి. 2. సమాజిక మూలాలు గ్రామాలలో ఉనాియి. 
3. చియాాంగ్ కాయ్ షేక్ కాలాంలో మహళ్లలన ఇాంటికి ప్ర్మితాం 
చేయడాం జర్గిాంది. 

3. మహళ్లలకు అనిి రకాలు స్తీచిలు, హ్కుిలు 
కలిపాంచారు. 

4.సాంకుచిత సమాజిక తతతీాం వలన దేశాంలో ఏకతీాం సధాంచలేక 
పోయిాంది. 

4. అనిి వరాగలన కులుపుకొని పోవడాం వలీ ఏకతాీనిి 
సధాంచారు. 

 
4. చైనా, వియతాిాం, నైజీర్యా దేశాలు ప్రధ్యనాంగా వయవసయాం పైన ఆధ్యరప్డినవే. అాందులో ప్దధతులు మారిడానికి ఈ దేశాలలో 
ఎటువాంటిప్రయతాిలుజర్గాయి? 
   చైనా: 

i. మావో జెడాాంగ్ కాలాంలో వయవసయరాంగానికి ప్రాధ్యనయత ఇవీడాం జర్గిాంది. 
ii. భూసాంసిరణలు అమలు చేసి ‘‘ప్నిబృాందాలు’ ఏరపరచి వయవసయానిి ప్రోతా్హాంచారు. 

    వియతాిాం: 
i. ఫ్రాంచి వార్ పాలనలో వియతాిాంన ‘వర్’ ని ఎగమతి చేస్త దేశాంగా చేయాలని భావిాంచి దానిి సధాంచారు. 
ii. ఇాందుకోసాం సగనీటి సదుపాయాలన మెరుగ ప్రచారు. భూసీములన ప్రోత్హాంచారు. 
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iii. బీడు భూముల నాంచి నీటినితోడి కాలువల నిరామణాం చేప్టాటరు. 
iv. వర్, రబురు ఉతపతుతలకు మారిటిాంగ్ సౌకారాయలు కలిపాంచారు. 
నైజీర్యా: 
i. నైజీర్యాలో బానిసల వాయపారానిి నిషేధాంచిన తరాీత వయవసయ రాంగానికి ప్రాధ్యనయత ఇచాిరు. 
ii. కోకో, పామాయిల్ వాంటి ప్ాంటలకు ప్రాధ్యనయత ఇచిి ప్రోతా్హాంచారు. 

5. పైన చర్ిాంచిన దేశాలలో (చైనా, వియతాిాం, నైజీర్యా) ప్ర్శ్రమలు ఎవర్ ఆధీనాంలో ఉనాియి? ఈ ప్దధతులు మారిడానికి 
ఎటువాంటి ప్రయతాిలు జర్గాయి. పోలిటానికి ఒక ప్టిటకన తయారు చేయాండి. 

చైనా వియతాిాం నైజీర్యా 

i.  సన్-యెట్స-సన్ కాలాం లో ప్ర్శ్రమల 
మూలాలు ప్రధ్యనాంగా ప్టటణ ప్రాాంతాలలో 
ఉాండేవి.పార్శ్రామిక ప్రగతి ప్ర్మితాంగాన, 
నిదానాంగాన ఉాంది.షాాంఘై వాంటి 
నగరాలలో 1919 నాటికి 5 లక్షల 
పార్శ్రామిక కార్మక వరగాం ఏరపడిాంది.  ఈ 
ప్ర్శ్రమలనీి శ్రామిక వరగాం చేతిలో ఉాండేవి.  
ii. చియాాంగ్ కాయ్ షేక్ కాలాం లో  ఫాయకటర్గ 
యజమానలన ప్రోతా్హాంచడానికి, కార్మక 
సాంఘాలన అణచివేయడానికి 
పూనకునాిడు. 
iii. మావోజెడాాంగ్ అధకారాంలోకి వచాిక 
తిర్గి కార్మక సాంఘాలకు ప్రాధ్యనయత 
లభిాంచిాంది. ప్ర్శ్రమలన జాతీయాం చేయడాం 
జర్గిాంది. 

i. ఫ్రాంచి పాలనలో వియతాిాంలో 
పార్శ్రామిక ప్రగతికి ఎలాాంటి 
ప్రయతాిలు జరగలేదు.  

ii. వియతాిాంలో వయవసయ 
ఆధ్యర్త ప్ర్శ్రమలన 
అభివృదిధ చేశారు. 

iii.  బియయాం మిలుీలు, రబురు 
తయార్గ ప్ర్శ్రమలు మాత్రమే 
సిపిాంచబడాాయి.  

iv. ప్ాంటలు, వాణిజయ సరుకుల 
రవాణా కోసాం ర్యడుా, రైలు 
మారాగలు అభివృదిధ చేశారు. 

i. నైజీర్యా ప్రధ్యన వనరు 
చమురు. 1950లో 
చమురున కనగొని 
తరాీత వివిధ్ బహుళ్జాతి 
కాంపెనీలు వెలికి తీస్త 
హ్కుిలన పొాందాయి.  

ii.  ఇవి చమురున వెలికి తీసి 
తమ లాభాలో ీ అప్పటికి 
సైనిక ప్రభుతాీనికి వాటా 
ఇచాియి.  

iii. సమానయ ప్రజలు మాత్రాం 
ఇబుాంది ప్డాాయి.  చమురు 
వెలికితీత వలీ జర్గిన 
ప్రాయవరణ కాలుష్యాం వల ీ
భూమి, నీళ్లళ కలుషితమై 
అనేక ఆర్యగయ సమసయలు 
ఏరపడాాయి. 

 
6. భారత దేశాం, నైజీర్యాలలోని జాతీయ ఉదయమాలన పోలిాండి. భారతదేశాంలో ఇది ఎాందుకు బలాంగా ఉాంది? 
     భారతదేశాంలో జాతీయ ఉదయమాం: 

i. భారతదేశ జాతీయోదయమము సుధీరఘాంగా కొనసగిాంది. ఇది ప్రప్ాంచ దృషిటని ఆకర్షాంచిాంది. 
ii. సర్గాగ 100 సాంవత్రాల తరాీత 1857లో బ్రిటిష్ కు వయతిరేకాంగా మొదటి సర్ తిరుగ బాటు జర్గిాంది. 
iii. బ్రిటిష్ వారు అనసర్ాంచిన అనేక విధ్యనాలు భారతీయులు ఏకాం కావడానికి దోహ్దాం చేశాయి. 

www.bestsocialteacher.com



Page | 127 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
iv. ఆాంగీ విదయన నేర్ిన భారతీయులు స్తీచి, సమానతీము, ప్రజాసీమయాం వాంటి భావాలన తెలుసుకొని జాతీయ సూ్ర్తని 

పెాంపొాందిాంచారు. 
v. బ్రహ్మ సమాజాం, ఆరయ సమాజాం, రామకృష్ణ మిష్న్, దివయజాాన సమాజాం మొససాంసిలు సిపిాంచి సాంసిరణ ఉదయమాలు న డిపారు. 

ఇవి జాతీయ ఉదయమాం బలప్డటానికి దోహ్దాం చేశాయి. 
నైజీర్యా: 
i. మూడు ప్రధ్యనమైన తెలగ హౌస-ఫులాని, ఈబో, యొరుబాలు ఉనాియి. 
ii. ఇకిడ కూడా బ్రిటిష్ వారు ‘విభజిాంచు-పాలిాంచు’ విధ్యనానిి అనసర్ాంచారు. 
iii. భారతదేశ జాతీయ నాయకుడు గాాంధీజీ కాగా, నైజీర్యా జాతీయ నాయకుడు ఎన్ నాంది అజికివె. 
భారతదేశాంలో బలమైన జాతీయ ఉదయమానికి కారణాం: 
నైజీర్యాతో పోలిస్తత భారతదేశాంలో జాతీయ ఉదయమాం బలాంగా ఉాంది. ఎాందుకుాంటే విదాయవాంతులు, ప్రప్ాంచాం మెచేి మేధ్యవులు 
దానికి నాయకతీాం వహాంచారు. భారతీయ సాంసిృతిక పునాది కూడా చాలా బలమైనది. 
7. సీతాంత్ర నైజీర్యా దేశాం ఎదుర్కిని సవాళ్ల ీఏమిటి? సీతాంత్ర భారతదేశాం ఎదుర్కిని సవాళ్ీలో పోలికలు తేడాలు ఏమిటి? 
సీతాంత్ర నైజీర్యా దేశాం ఎదుర్కిని సవాళ్లీ: 

i. 1963 అకోటబర్ 1 న నైజీర్యా సీతాంత్రయరాం పొాందిాంది. కాని ప్రజాసీమిక నాయయపూర్త సమతులయాం సధాంచలేక 
పోయిాంది. 

ii. సీతాంత్రయరాం వచిిన వెాంటనే పౌర యుదధాం (అాంతర యుదధాం) చెలరేగిాంది. 
iii. తదాీరా నైజీర్యాలో సైనిక పాలన ఏరపడి ఉతతర ప్రాాంత ఆధప్తయధోరణిని కొనసగిాంచిాంది. 
iv. సైనిక పాలనలో అవినీతి, విసతర్ాంచిాంది. మానవహ్కుిల ఉలాీంఘన కొనసగిాంది. 
v. అవినీతి పాలకులకు బహుళ్ జాతి కాంపెనీలు మదితు ఇచాియి. 
vi. చమురున వెలికి తీస్త ప్రయతిాంలో ఎలాాంటి భద్రతా చరయలు తీసుకోలేకపోవడాం వల ీ అనేక ప్రాయవరణ సమసయలన 

ఎదుర్కినాిరు. 
భారదేశాంఎదుర్కిని సవాళ్ీలో పోలికలు: 

 
భారతదేశాం నైజీర్యా 

1. మత ఘరషణలు చెలరేగాయి. 1. పౌరయుదధాం చెలరేగిాంది. 
2. అవినీతి పెర్గిపోయిాంది. 2. అవినీతి పెర్గిాంది. 
3. అడవుల నర్వేత వల ీప్రాయవరణ సమసయలు ఏరపడాాయి. 3. చమురు వెలికితీత వలీ ప్రాయవరణ సమసయలు ఏరపడాాయి. 
4.నిరుదోయగము, పేదర్కము విసతర్ాంచాయి. 4. నిరుదోయగము, పేదర్కము పెర్గిాంది. 
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తేడాలు: 

భారతదేశాం నైజీర్యా 
1. ప్రజాసీమయాం ఏరపడి విజయవాంతాంగా కొనసగిాంది. 1. సైనిక పాలన ఏరపడిాంది. 
2. 1950 నాంచి రాజాయాంగాం అమలులోకి వచిిాంది. 2. రాజాయాంగ తయార్గ జరగలేదు. 
3. ఎలాాంటి మానవ హ్కుిల ఉలీాంఘన జరగలేదు. 3. మానవ హ్కుిల ఉలీాంఘన యధ్యచిగా జర్గిాంది. 
4. ప్రజలు స్తీచి, సమానతీము పొాందారు. 4. ప్రజలు సైనిక పాలన నిరభాంధ్యలన ఎదుర్కినాిరు. 
5. దేశాం రాండుగా విడిపోయిాంది. 5. దేశ విభజన జరగలేదు. 
8. భారతదేశాం, వియతాిాంలాగ సీతాంత్రయరాం కోసాం నైజీర్యా మర్గ అాంత కష్టప్డాలి్ రాలేదు. ద్వనికి కొనిి కారణాలన పేర్కినాండి. 

భారతదేశాం, వియతాిాంల లాగ సీతాంత్రయరాం కోసాం నైజీర్యా మర్గ అాంత కష్టప్డాలి్ రాలేదు. ద్వనికి క్రిాంది కారణాలు తెలుప్వచుి. 
1. భారతదేశము సువిశాలమైన దేశాం, అనేక మతాలు, భాష్లు, కులాలు సాంసిృతులు ఉనాియి. వీరాందర్ మధ్య ఐకయమతయాం 

సధాంచడాం కష్టమైాంది. 
2. భారతదేశాంలోని చిని చిని రాజాయలన ప్ర్పాలిాంచిన రాజుల మధ్య కూడా ఐకమతయాం లేదు. 200 సాంససుద్వరఘ పోరాటాం తరాీత 

సీతాంత్రయరాం వచిిాంది. 
3. వియతాిాంన రాండు దేశాలు (ఫ్రాంచి, జపాన) ప్ర్పాలిాంచాయి. 
4. వాటి నాంచి సీతాంత్రయరాం సధాంచుకోవడానకి చాలా కష్టప్డాలి్ వచిిాంది. 
5. మర్కక వైపు అమెర్కాలో యుదధాం చేయాలి్ వచిిాంది. 
6. వీటి తో పోలుికుాంటే నైజీర్యనీ ప్డిన శ్రమ చాలా తకుివే. 
7. ద్వని కొరకు వారు రాండు వ్యయహాలు అనసర్ాంచారు. ఎ. బ్రిటిష్ పాలకులకు వయతిరేకాంగా పోరాటాం చేయడాం. బి. వివిధ్ తెగాల 

మధ్య ఐకమతయాం సధాంచడాం. 
8. ప్రసపరాం ఘరషణ ప్డుతుని వివిధ్ తెగల మధ్య ఐకమతయాం సధాంచడాంతో సీతాంత్రయరాం పొాందడాం సులభమైాంది. 
9. పైన చర్ిాంచిన దేశాల (చైనా, వియతాిాం, నైజీర్యా) లోని జాతీయ ఉదయమాలలో పాఠశాల విదయ పాత్ర ఏమిటి? 
  చైనా: 

i. జాతీయోదయమ కాలాంలో చైనాలో విదయ, అక్షరాసయతలన వాయపిాంప్ చేయడానికి పెది ఎతుతన వయోజన రైతాాంగ పాఠశాలలన 
ప్రారాంభిాంచారు. 

ii. గ్రామాలోీని చిని పిలీలకు, పెద ివాళ్ళకు ప్రాథమిక పాఠశాలలన ప్రారాంభిాంచారు. 
iii. అాందర్కీ ప్రాథమిక విదయన అాందిాంచడాంలో సధాంచిన విజయాలు చైనా భవిష్యతుత ప్రగతికి బలమైన పునాదిగా నిలిచాయి. 

  వియతాిాం: 
i. ప్రాథమిక సియిలో విదాయబోధ్న వియతాిమీ భాష్లో ఉాండేది.ఉనిత విదయ మొతతాం ఫ్రాంచి భాష్లో ఉాండేది. 
ii. పాఠయ పుసతకాలు ఫ్రాంచి వాళ్ళన పొగడుతూ వలస పాలనన సమర్ిాంచేవి. 
iii. ఫ్రాంచి వాళ్లళ ఇచిిన పాఠాయాంశాలన ట్లచరుీ, విదాయరుిలు గడిగాా అనసర్ాంచలేదు 
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iv. ట్లచరుీ పాఠాలలో ఉని దానిని మార్ి ఫ్రాంచి ప్రభుతాీనిి విమర్శాంచే వారు. 
v. ఈ ప్రయతాిల వలీ ఫ్రాంచి ప్రభుతీ నిరణయాలన విదాయరుిలు ప్రతిఘటిాంచారు. 

   నైజీర్యా: 
i. వలస పాలకుల విధ్యనాల వలీ దక్షిణ ప్రాాంతాంలో ఆధునిక విదయ లభిాంచగా ఉతతర భాగాంలో పూరీ సాంప్రదాయాలు 

కొనసగాయి. 
ii. పాశాితయ విదయ పొాందిన కొాంత మాంది ‘ఉమమడి నైజీర్యా దేశాం’ అని భావనన కలిగిాంచి బ్రిటిష్ పాలకులకు వయతిరేకాంగా 

పోరాడారు. 
10. ఈ దేశాల సీతాంత్రయర పోరాటాలలో పాలకులపై యుదాధలు చేశారు. వాటి ప్రభావానిి కీుప్తాంగా వివర్ాంచాండి. 
చైనా: 

i. చైనాలో సీతాంత్రయర పోరాటాం కోసాం ప్రధ్యనాంగా రాండు పార్గటలు కృషి చేశాయి. గయోమిాండాాంగ్, చైనా కమూయనిస్ట పార్గట. 
ii. మావోజెడాాంగ్ భూసీమాయనిి అాంతాం చేయడానికి రైతాాంగ సైనాయనిి ఏరపరచాడు. 
iii. అధకార గయోమిాండాాంగ్, మావోనాయకతీాంలోని సిసిపి మధ్య తీవ్ర పోరాటాం జర్గిాంది. 
iv. అయితే 1937-45 మధ్యకాలాంలో జపాన్ చైనాపై దాండెతితనపుడు ఈ పార్గటలు చేతులు కలిపి ధీటుగా ఎదుర్కినాియి. 
v. రాండవ ప్రప్ాంచ యుదధాంలో జపాన్ ల్పాంగిపోయిన తరాీత చైనాపైప్ ప్టుటకొరకు ఈ రాండు పార్గటలు పోట్ల ప్డాయాి. చివర్కి 

చైనాపై చైనా కమూయనిస్ట పార్గట విజయాం సధాంచి 1949లో ‘చైనా ప్రజల గణతాంత్రాం’ ఏరపరచిాంది. 
వియతాిాం: 

i. సీతాంత్రయర పోరాటాంలో వియతాిాం మూడు దేశాలతో యుదధాం చేయాలి్ వచిిాంది. 
ii. మొదటి వలస పాలకులైన ఫ్రాంచి వార్తో సుద్వరఘమైన జాతీయ పోరాటాం చేశారు. 
iii. 1940లో జపాన్ వియతాిాంన ఆక్రమిాంచడాంతో జపాన్ కి వయతిరేకాంగా పోరాడ వలసి వచిిాంది. 
iv. వియతాిాంలో కమూయనిసుటల ప్రభావానిి ఎదుర్కివడానికి అమెర్కా దాడి చేసిాంది. 
v. అమెర్కా వియతాిాంపై విష్పూర్తమైన ‘ఏజెాంట్స ఆరాంజ్’ లాాంటి విష్ రసయనాలు ప్రయోగిాంచిాంది. 
vi. అమెర్కా దాడిని వియతాిమీయులు ధీటుగా ఎదుర్యివడాంలో అమెర్కా కూడా చాలా నష్టపోవాలి్ వచిిాంది. 1974 లో జర్గిన 

సాంధ దాీరా యుదధాం ముగిసిాంది. 
నైజీర్యా: 

i. నైజీర్యాలో ఎన్ నాంది అజికివె నాయకతీాంలో నైజీర్యా, కామెరూనీ జాతీయ సాంఘాం(ఎన్ సీఎన్ సీ) ఏరపడి 
జాతీయోదయమానికి నాయకతీాం వహాంచిాంది. 

ii. వీరు తీవ్ర యుదధాం ఏమీ చేయలేదు కొదిిపాటి పోరాటాంతోనే 1963 అకోటబర్ 1 న సీతాంత్రయరాం పొాందారు. 
iii. కాని తరాీత నైజీర్యాలో పౌర యుదధాం చెలరేగి సైనిక పాలన ఏరపడిాంది. 
iv. ద్వనికి వయతిరేకాంగా సుద్వరఘ పోరాటాం జర్గి చివరకు 1999లో ప్రజాసీమయ ప్రభుతీాం ఏరపడిాంది. 
v. చమురు వెలికి తీతలో జర్గే ప్రాయవరణ కాలుషాయనికి వయతిరేకాంగా కూడా సుద్వరఘ పోరాటాం చేశారు. 
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 భారత ప్రభుతీ చటటాం 1935:  ద్వనిని బ్రిటిషు పారీమెాంట్స భారతదేశ పాలన కొరకు చేసిాంది. ద్వని ప్రకారాం రాషాాలకు “రాజయ 

(డొమీనియన్) ప్రతిప్తిత” ఇవీబడిాంది. 
 డొమీనియన్ ప్రతిప్తిత: సీయాం ప్ర్పాలన అధకారాలు కలిగివుాండటానిి డొమీనియన్ ప్రతిప్తిత అాందురు. 
 వయకితగత సతాయగ్రహాలు: రాండువ ప్రప్ాంచ యుదధ సమయాంలో 1940, 1941 లలో బ్రిటిష్ ప్రభుతీాంపై ఒతితడి పెాంచటానికి 

కాాంగ్రెస్ వయకితగత సతాయగ్రహాలన చేప్టిటాంది. 
 విభజిాంచు పాలిాంచు: భారతదేశాంలో బ్రిటిష్ వారు అనసర్ాంచిన విధ్యనాం. 
 ముసిీాం ల్లగ్: ఇది 1906 లో ఏరపడిాంది. 
 ప్రతేయక నియోజక వరాగలు: 1909 నాంచి ముసిీాం లకు ప్రతేయక నియోజక వరాగలన ఏరాపటుచేసరు.  
 RSS: రాష్ట్రీయ సీయాం స్తవక్ సాంఘాం 
 పాకిసిన్ తీరామణాం: ముసిీాంలకు ప్రతేయక దేశాం కోరుతూ ముసిీాం ల్లగ్ ప్రతేయక పాకిసిన్ 1940 మార్ి 23 న తీరామణానిి 

చేసిాంది. 
 మహ్మద్ ఇకాుల్: “సరే జహాస్త అచాి హాందూసతన్ హ్మారా” రచయిత. భారతదేశాంలో వాయువయ ముసిీాం రాష్ట్ర 

ఆవశయకతన గర్ాంచి మాటీాడారు. 
 చౌదర్గ రహ్మత్ ఆలి: పాకిసతన్ అని పేరున మొదటిగా రూపొాందిాంచారు.  
 పాకిసతన్: ప్ాంజాబ్, ఆఫఘన్, కాశీమర్, సిాంద్, బలుచిసతన్ ల ఇాంగీీషు అక్షరాల నాండి ఏరపడిాంది.  
 క్రిప్్ దౌతయాం: 1942 లో జర్గిాంది. 
 కిీట్స ఇాండియా ఉదయమాం: 1942 ఆగషుటలో గాాంధీజీ ఈ ఉదయమానిి ప్రారాంభిాంచారు. ఈ ఉదయమ కాలాంలోనే గాాంధీజీ 

“చేయు లేదా చావు” అని నినాదానిి ఇచాిరు. 
 INA: భారత జాతీయ సైనయాం. ద్వనిని 1942 లో భారతీయ సైనికులతో సుభాష్ చాంద్ర బోస్ తయారుచేసరు. 
  తెభాగ ఉదయమాం: బెాంగాల్ లో కౌలుదారులు, భూసీములకు వయతిరేకాంగా చేప్టిటన ఉదయమాం. 
 రాయల్ నౌకా దళ్ాం తిరుగబాటు: ఫిబ్రవర్ 18, 1946. 
 ప్రతయక్ష కారాయచరణ దినాం: ముసిీాం ల్లగ్ పాకిసిన్ సధ్న కొరకు 1946 ఆగషుట 16 న ప్రతయక్ష కారాయచరణ దినాంగా 

ప్రకటిాంచిాంది.  
 మౌాంట్స బాటెన్: భారతదేశ చివర్ వైస్రాయ్. 
 పాకిసతన్ కి సీతాంత్రయాం: 1947 ఆగషుట 14 
 భారత దేశానికి సీతాంత్రయాం: 1947 ఆగషుట 15 
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 సాంసినాల విల్లనాం: ఈ ప్రక్రయన సరాిర్ ప్టేల్ విజయవాంతాంగా నిరీహాంచారు. 
 రాజ భరణాలు: సీదేశీ సాంసనిాలన భారత ప్రభుతీాం సీధీనాం చేసుకొని ఆయా రాజకుటుాంబాలకు మాంజూరు చేసిన 

పెనషనీన రాజ భరణాలు అాందురు. వీటిని 1971 లో రదుిచేసరు. 

 
1. భారతదేశాంలో వివిధ్ బృాందాలు, వయకుతలు రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాంపై సపాందిాంచిన విధ్యనానిి తెలప్ాండి. వారు ఎటువాంటి 
సాందిగధతకులోనయాయరు? 

రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాం పై భారతదేశాంలో వివిధ్ బృాందాలు, వయకుతలు రకరకాలుగా సపాందిాంచారు. 
i. కాాంగ్రెస్: అనేక మాంది కాాంగ్రెస్ నాయకులు హటీర్, ముస్స్లినిలన వారు అనసర్సుతని ఫాసిజానిి వయతిరేకిాంచారు. అయితే 

భారతీయుల అభిప్రాయాం తెలుసుకోకుాండా, రాషాాలలోని కాాంగ్రెస్ ప్రభుతాీల అనమతి లేకుాండా భారతదేశానిి యుదధాంలో 
భాగసీమిగా చేయడానిి విమర్శాంచారు. ఈ ప్ర్సిితులో ీకాాంగ్రెస్ వారు ఎవర్కి మదితు ఇవాీలనే సాందిగధతకులోనయాయరు. 

ii. గాాంధీజీ: గాాంధీజీ అహాంసవాది కావున యుదాధనికి విముఖుడు. అయితే ప్ర్యక్షాంగా ఇాంగాాీండ్జ వైపే మొగగ చూపాడు. 
iii. ముసిీాంల్లగ్ (ఎమ్.ఎ జినాి): జినాి నాయకతీాంలోని ముసిీాం ల్లగ దేశ ప్రయోజనాల కాంటే తమ సీరి ప్రయోజనాలనే 

చూసుకుాంది. బ్రిటిష్ వారు ముసిీాం ల్లగన గరుతాంచి తమ అభిప్రాయాలకు విలువిస్తత తాము యుదధాంలో ఇాంగాీాండ్జ కు 
సహ్కర్సతమని అనాిరు. 

iv. సుభాష్ చాంద్రబోస్: సుభాష్ చాంద్రబోస్ రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాంలో ఆాంగేీయులకు ఎలాాంటి సహాయాం చేయరాదని అనాిడు. ఈ 
సమయానిి భారతీయులు చకిగా ఉప్యోగిాంచుకొని ఉదయమానిి ఉధ్ృతాం చేయాలని పిలుపునిచాిడు. ఈయనన జైలోీ 
బాంధాంచగా తపిపాంచుకొని పోయి జరమనీ, జపాన్ లలోని భారతీయ యుదధ ఖైద్వలన సమీకర్ాంచి ‘ఆజాద్ హాంద్ ఫౌజ్’న 
నడిపిాంచాడు. 

2. యూదులు, ఇతర సమూహాలపై జరమనీ దారుణాంగా వయవహ్ర్ాంచిన నేప్థయాంలో జరమనీ, జపాన్లకి మదితు ఇవీడాం నైతికాంగా 
సరైనదేనా? 

i.  హటీర్ కాలాంలో జరమనీలో యూదులు, ఇతర సమూహాలపై దారుణాంగా వయవహ్ర్ాంచడాం జర్గిాంది.యూదులన చీకటి 
గదులోీ బాంధాంచి, ఆహారము, నీళ్లళ లేకుాండా కొనిి ర్యజుల పాటు ఉాంచి ఆ గదులోీకి విష్వాయువులన ప్ాంపిాంచేవారు. 
ii.ఆసియా ఖ్ాండాంలో జపాన్ కూడా అలాాంటి ప్రయతాిలే చేసిాంది.ఇటువాంటి ప్ర్సిితులోీ జరమనీ, జపాన్ లకి మదధతు ఇవీడాం 
సర్యైనది కాదు. 

 3. భారతదేశ విభజనకు దార్తీసిన వివిధ్ కారణాల జాబితా తయారు చేయాండి. 
భారత దేశ విభజనకు దార్తీసిన వివిధ్ కారణాలు: 

i. ముసిీాం ల్లగ్ ఏరాపటు. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ii. బ్రిటిష్ వారు అవలాంబిాంచిన ‘విభజిాంచు-పాలిాంచు’ అనే విధ్యనాంతో కాాంగ్రెస్ వార్ని అణచి వేయడానికి 

ముసిీాంల్లగన రచిగొటిట ప్రతేయక హ్కుిలన ప్రోతా్హాంచిాంది. 
iii. 1940 మార్ి 23న ఉప్ఖ్ాండాంలో ముసిీాంలు అధక సాంఖ్యలో ఉని ప్రాాంతాలలో కొాంత సీయాం ప్రతి ప్తితని 

కోరుతూ ముసిీాంల్లగ ఒక తీరామనానిి ఆమోదిాంచిాంది. 
iv. 1946 ఆగసుట 16న దేశ విభజన కోసాం ‘ప్రతయక్ష కారాయచరణ’కు ముసిీాంల్లగ్ పిలుపునిచిిాంది. 
v. భారత జాతీయ కాాంగ్రెస్ ముసిీాం ల్లగ్ న ఒపిపాంచటాంలో విఫలాం చెాందటాం. 

11. దేశ విభజనకు ముాందు వివిధ్ సమూహాల మధ్య అధకారానిి ప్ాంచుకోవడానికి ఏఏ విధ్యనాలన అవలాంబిాంచారు? 
దేశ విభజనకు ముాందు వివిధ్ సమూహాల మధ్య అధకారానిి ప్ాంచుకోవడానికి ఈ కిాంది విధ్యనాలన అవలాంబిాంచారు. 
i. 1945లో బ్రిటిష్ ప్రభుతీాం ఒక ప్రకటన జార్గ చేసిాంది. దాని ప్రకారాం వైస్రాయ్, సైనికదళాల కమాాండర్-ఇన్ చీఫ్ మినహా 

కేాంద్ర కారయనిరాీహ్క వరాగనిి పూర్తగా భారతీయులతోనే ఏరపరచడానికి బ్రిటన్ సిదధాం అయిాంది. 
ii. అయితే ఈ కారయనిరాీహ్క వరగాంలో ముసిీాం సభుయలన ఎాంపిక చేయడానికి ముసిీాంల్లగకు సాంపూరణ అధకారాం ఉాండాలని 

జినాి ప్టుటబడాాడు. 
iii. కాాంగ్రెస్, ప్ాంజాబ్ లోని యూనియనిసుట పార్గట ఇాంకా ఇతరులు ముసిీాంల్లగ ప్రతిపాదన న వయతిరేకిాంచారు. 
iv. 1946లో రాష్ట్ర శాసన సభుయలకు ఎనిికలు జర్గాయి.ఈ ఎనిికలోీ ముసిీాం నియోజకవరాగలోీ ముసిీాం ల్లగ్ బలమైన పార్గటగా 

అవతర్ాంచిాంది. 
v. 1946లో సధ్యరణ నియోజక వరాగలోీ కాాంగ్రెస్ పార్గట 91% ఓటీలో అఖ్ాండ విజయాం సధాంచిాంది. 

12. బ్రిటిష్ వలసపాలకులు తమ విభజిాంచి, పాలిాంచు విధ్యనానిి ఏ విధ్ాంగా అమలు చేశారు? నైజీర్యాలో అవలాంబిాంచిన 
విధ్యనానికీ, ద్వనికీ మధ్య పోలికలు, తేడాలు ఏమిటి? 

భారత దేశాంలో బ్రిటిష్ వార్ విభజిాంచు - పాలిాంచు విధ్యనాం: 
i. హాందూ, ముసిీాంల మధ్య వైరుధ్యయలు పెాంచారు. 
ii. కాాంగ్రెస్ పార్గటలో బ్రహ్మణులే ఎకుివగా ఉనాిరని, అది హాందూ అభిమాన పార్గట అని ముసిాీంలన రచిగొడుతూ ముసిాీంల్లగ 

పార్గట ఎదగడానికి దోహ్దప్డారాు. 
iii. ప్రతేయక పాకిసతన్ దేశాం కోసాం ముసిీాంలు డిమాాండ్జ చేస్త విధ్ాంగా ప్రోత్హాంచిాంది కూడా బ్రిటిషే. 

 నైజీర్యాలో అనసర్ాంచిన విధ్యనాం: 
i. నైజీర్యాలో కూడా బ్రిటిష్ వారు విభజిాంచు పాలిాంచు విధ్యనానిి అనసర్ాంచారు. ఉతతర నైజీర్యా, దక్షిణ నైజీర్యా ప్రాాంతాల 

మధ్య వైరుధ్యయలన పెాంచారు. 
ii. నైజీర్యా ఉతతర భాగాంలో హౌస-ఫులానీ జాతివారు ఉనాిరు. వీరు ముఖ్యాంగా ముసిాీంలు. ఆగేియభాగాంలో ఈబో తెగ, 

నైరుతి భాగాంలో యొరుబా తెగ వారు ఉనాిరు. వీరాందరూ క్రైసతవ మతాంలోకి మారారు. ఈ మూడు ప్రాాంతాల మధ్య ఘరషణలు 
ఉాండేవి. బ్రిటిష్ వారు వీటిని ప్రోతా్హాంచి విభేదాలన పెాంచారు. 
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13. దేశ విభజనకు ముాందు రాజకీయాలలో మతానిి ఏఏ విధ్ాంగా ఉప్యోగిాంచుకనాిరు? 

i. దేశ విభజనకు ముాందు భారతదేశ రాజకీయాలలో మతాం కీలక పాత్ర వహాంచిాంది. ద్వని ఆధ్యరాంగానే దేశ విభజన 
జర్గిాంది. 

ii. దేశ సీతాంత్రోదయమాంలో భారతీయులు చురుకుగా పాల్పగాంటుని సమయాంలో ముసిీాంలు తమ సీాంత ప్రయోజనాల 
కోసాం డిమాాండ్జ చేశారు. 

iii. అధక సాంఖయకులైన హాందూ సముదాయాంపై అలప సాంఖయకులైన ముసిీాం సముదాయాం పెాంచుకుని భేదభావాలే దేశ 
విభజనకు దార్ తీసయని చెప్పవచుి. 

iv. బ్రిటిష్ వారు ‘విభజిాంచు-పాలిాంచు’ విధ్యనానిి అనసర్ాంచి హాందూ- ముసిీాంలన విడద్వయడానికి ప్ర్యక్షాంగా 
ప్థకాలు వేశారు. 

v.  ‘ముసిీాంల్లగ్’ పార్గట ఏరపడిన తరాీత రాండు వరాగల మధ్య వైష్మాయలు ఎకుివయాయయి. 
vi. హాందువులు కూడా హాందువులాందర్నీ ఐకయాం చేయడానికి ‘హాందూమహాసభ’, ‘రాష్ట్రీయ సీయాం స్తవక్ సాంఘాం’ 

మొససాంసిల దాీరా ప్రయతిిాంచారు. 
vii. రాండో ప్రప్ాంచ యుదధాం తరాీత భారతదేశానికి సీతాంత్రయరాం నిశియమని తెలుసుకొని ముసిీాం ల్లగ్ వారు ప్రతేయక 

పాకిసతన్ కోసాం డిమాాండ్జ చేసూత అనేక ప్రాాంతాలో ీఅలీరీకు దిగారు. 
viii. చివరకు మతాం ఆధ్యరాంగానే 1947 ఆగసుటలో దేశ విభజన జర్గిాంది. 

14. సీతాంత్రయర పోరాట చివర్ సాంవత్రాలలో కార్మకులన, రైతాాంగానిి ఏ విధ్ాంగా సమీకర్ాంచారు ? 

సీతాంత్రయర పోరాట చివర్ సాంవత్రాలలో కార్మకుల, రైతాాంగ సమీకరణ: 
i.  1946 ఫిబ్రవర్ 22 న బొాంబాయిలోని మూడు లక్షల మిలుీ కార్మకులు తమ ప్నిముటుీ వదిలిపెటిట రాండు 

ర్యజులపాటు సమెమ చేశారు. 
ii. ద్వనికి మదితుగా దేశాంలోని ప్లు ప్రాాంతాలలో మిలులీు, కరామగారాలలో ప్ని ఆపేసి సమెమలు చేశారు. 
iii. భారతీయ కమూయనిసుట పార్గట, స్సష్లిసుట పార్గటలు ఈ ఉదయమాంలో చురుకుగా పాల్పగని కార్మకులన సమీకర్ాంచాయి. 
iv. బెాంగాల్ లో పెద ిభూసీముల నాంచి భూమిని సగకు తీసుకుని చిని, పేద రైతులు ఆాందోళ్న చేశారు.ద్వనినే 

‘తెభాగ’ ఉదయమాం అాంటారు. ద్వనికి నేతృతీాం వహాంచిాంది ‘రాష్ట్ర కిసన్ సభ’. 
15. సధ్యరణ ప్రజల జీవితాలన దేశ విభజన ఏ విధ్ాంగా ప్రభావితాం చేసిాంది? విభజన తరాీత జర్గిన వలసలకు రాజకీయ ప్రతి 

సపాందన ఏమిటి? 

సధ్యరణ ప్రజల జీవితాలపై దేశ విభజన ప్రభావాం: 
i. దేశ విభజన జర్గిన వెాంటనే పాకిసతన్ ముసిీాం మత రాజయాంగా ప్రకటిాంచుకుాంది. ద్వని వలీ అకిడ హాందువులు అభద్రతా 

భావానికి గరయాయరు. 
ii. పాకిసతన్ లోని హాందువులు వార్ ఆసుతలు (ఇళ్లీ, భూములు) అనీి వదిలేసి కటుట బటటలతో లక్షల సాంఖ్యలో భారతదేశానికి 

వలసరావలసి వచిిాంది. వీర్ని కాాంది శీకులు అనాిరు. 
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iii. వీర్కి ఢిల్లీ చుటుట ప్కిల ప్రాాంతాలలో పునరావాసాం కలిపాంచడాం భారతదేశానికి చాలా కష్టమైాంది. 
iv. అనేక ప్రాాంతాలలో ఘరషణలు చెలరేగాయి. హ్తయలు, దోపిడీలు, దహ్నాలు యథేచిగా కొనసగాయి. 
రాజకీయ ప్రతిసపాందనలు: 
i. అలీరీకు గరైన ప్రాాంతాలన గాాంధీజీ సాందర్శాంచి తన ఇాంతగా కష్టప్డిాంది ఇటువాంటి స్తీచి, సీతాంత్రాయరల కోసాం కాదని 

బాధ్ప్డాాడు. 
ii. గాాంధీజీ చొరవతో ‘అలపసాంఖయక వరాగల హ్కుిల’ పై కాాంగ్రెస్ తీరామనాం చేసిాంది. 

16. కొతతగా ఏరపడిన భారతదేశాంలోకి వివిధ్ సాంసినాలన విల్లనాం చేస్త ప్రక్రియ ఒక సవాలుగా ప్ర్ణమిాంచిాంది. చర్ిాండాండి. 

i. 1947లో చేసిన భారత సీతాంత్రయర చటటాం ప్రకారాం ఈ సీదేశీ సాంసినాలు వార్ ఇష్టప్రకారాం పాకిసతన్ లో గాని, 
భారతదేశాంలో గాని చేరవ చుి. ఎటూ చేరడాం ఇష్టాం లేకపోతే సీతాంత్రాంగా నైనా ఉాండవచుి. 

ii. ద్వని ప్రకారాం చాలా సాంసినాలు సీతాంత్రాంగా ఉాండాలనే నిరణయానికి వచాియి. 
iii. వాటిని అదే విధ్ాంగా వదిలి పెడితే భారతదేశ మనగడకే ముపుప వసుతాందని భావిాంచి వాటిని భారతదేశాంలో విల్లనాం 

చేస్త బాధ్యతన భారత మొదటి ఉప్ ప్రధ్యనమాంత్ర సరాిర్ వలభీాయి ప్టేల్ కు అప్పగిాంచారు. 
iv. ఆయన సాంసినాల రాచర్క కుటుాంబాలతో చరిలు జర్పి భారతదేశాంలో విల్లనాం కావలసిన ఆవశయకత గర్ాంచి 

తెలిపాడు.వారు తమాంత తాముగా విల్లనాం కాకపోతే సైనిక చరయతో నైనా ఆ ప్రక్రియ పూర్త చేయాలి్ వసుతాందని 
తెలిపాడు. 

v. 1947 ఆగసుట 15 నాటికి జునాగఢ్, కాశీమర్, హైదరాబాద్ లు తప్ప మిగిలిన సాంసినాలనీి భారతదేశాంలో విల్లనాం 
అయాయయి. 

vi. జునాగఢ్ లో రాజు ముసిాీం, అధక మాంది ప్రజలు హాందువులు. పాకిసతన్ లో కలప్డానికి చేసిన ప్రయతాిలన ప్రజలు 
ఎదిర్ాంచారు. సరాిర్ ప్టేల్ సైనాయనిి ప్ాంపి ప్రజాభిప్రాయ స్తకరణ జర్పి జునాగఢ్ న భారత్ లో కలిపాడు. 

vii. కాశీమర్ లో రాజు హాందువు. ప్రజలు అధకులు ముసిీాంలు. ద్వనిని పాకిసతన్ లో కలుపుకోవాలని పాకిసతన్ సైనిక దాడి 
చేసిాంది. కాని రాజుకు, ప్రజలకు కూడా ఇది ఇష్టాంలేదు. ద్వాంతో అప్పటి కాశీమర్ రాజు కాశీమర్ న భారత్ లో విల్లనాం 
చేసూత సాంతకాలు చేశాడు. భారత సైనాయలు వెళి ీపాకిసతన్ సైనాయనిి తర్మి కొటాటయి. 

viii. హైదరాబాద్ సాంసినానిి 1948 స్లపెటాంబర్ 17న పోల్లసు చరయ దాీరా భారత్ లో విల్లనాం చేయడాం జర్గిాంది. 
ఈ విధ్ాంగా సీదేశీ సాంసినాలనిిటినీ భారత్ లో విల్లనాం చేయిాంచిన ఘనత సరాిర్ వలీభాయి ప్టేల్ కు దకుితుాంది. 

అాందుకే ఆయన ఉకుిమనిషి. 
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 రాజాయాంగాం: రాజయాం యొకి లక్షయలన, అవి సధాంచే ప్రభుతీ నిరామణానిి వివర్ాంచే నియమ నిబాంధ్నల సాంపుటనే 

రాజాయాంగాం అాందురు. 
 రాజాయాంగ ప్రవేశ్చక: రాజాయాంగ మౌలిక విలువలన, రాజాయాంగ నిరామతల ఆశయాలన తెలియజేయు రాజాయాంగ ముాందుమాటే 

రాజాయాంగ ప్రవేశ్చక లేదా రాజాయాంగ పీఠిక. 
 రాజాయాంగ సభ: రాజాయాంగానిి రూపొాందిాంచడానికి ఏరాపటైన సభన రాజాయాంగ సభ లేదా రాజాయాంగ ప్ర్ష్త్ అాందురు. ద్వని 

అదయక్షులు – డా. బాబు రాజేాంద్రప్రసద్. 
 రాజయాంగ ముసయిద సాంఘాం: చితుత రాజాయాంగానిి రూపొాందిాంచటానికి రాజాయాంగ సభ ఏరాపటుచేసిన సాంఘానిి రాజాయాంగ 

ముసయిద సాంఘాం అాందురు. ద్వని అధ్యక్షులు- డా. బి.ఆర్.అాంబేదిర్.  
 నేపాల్: రాజాయాంగ ప్రవేశ్చకలో “లిాంగాం” అని ప్దానిి చేర్ిన దేశాం. 

         పూర్తసియి రాజాయాంగాం 2015 స్లపెటాంబర్ 15 న అమలులోకి వచిిాంది. 
        1959 నాటి రాజు మహాంద్ర. 

 జపాన్: రాజాయాంగ ప్రవేశ్చకలో “శాాంతి” అని ప్దానిి చేర్ిన దేశాం. 
 కేబిన్సట్స మిష్న్: రాజాయాంగ సభ నిరామణాం ఈ మిష్న్ ప్రణాళికన అనసర్ాంచి జర్గిాంది. 
 భారత రాజాయాంగ సభ:       మొతతాం సభుయల సాంఖ్య   – 389 

                               రాషాాల నాండి            - 292 
                               సాంసినాల నాండి         -  93 

         ఢిల్ల,ీ అజీమర్-మేవాడ్జ, కూర్గ, బ్రిటిష్ బలుచిసిన్ నాండి  -   4 

 రాజాయాంగ సభలో షెడూయల్ా కులాలకు చెాందిన సభుయల సాంఖ్య -26, మహళా సభుయల సాంఖ్య – 9. 
 రాజయాంగ సభ సభుయలన ప్ర్యక్షాంగా రాష్ట్ర శాసన సభ సభుయలు ఎనిికునాిరు.  
  రాజాయాంగ ఆమోదాం : నవాంబర్ 26, 1949 
 రాజాయాంగ అమలులోకి రావటాం: జనవర్ 26, 1950 

 
 పారీమెాంటర్గ విధ్యనాం: నామమాత్ర అధకారాలు దేశాధనేత చేతిలో ఉాండి, వాసతవ అధకారాలు ప్రధ్యనమాంత్ర నేతృతీాంలోని 

మాంత్రమాండలి చేతిలో ఉాండి, మాంత్ర మాండలి శాసన నిరామణ శాఖ్కు బాధ్యత వహాంచే విధ్యనానిి “పారీమెాంటర్గ విధ్యనాం” 
అాందురు. 
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 అధ్యక్ష తరహా విధ్యనాం: వాసతవ అధకారాలు దేశాధనేత చేతిలో ఉాండి, కారయనిరీహ్క శాఖ్ శాసన నిరామణ శాఖ్కు 

ఎటువాంటి బాధ్యత వహాంచని విధ్యనానిి “అధ్యక్ష తరహా విధ్యనాం” అాందురు. 
 భారత సమాఖ్య వయవసి లక్షణాలు: రాండు సియిలలో అనగా కేాంద్ర, రాష్ట్ర సియిలలో ప్రభుతాీలు. 

                                      అధకార విభజన 
                                      రాజాయాంగ ఆధప్తయాం 

 భారత ఏకీకృత వయవస ిలక్షణాలు: ఒకే నాయయ వయవస ి
                                     పౌర, నేర అాంశాలలోని మౌలిక చటాటలలో సరూప్యత. 
                                      అఖిల భారత సివిల్ సర్గీస్ లు. 
                                     ఏక పౌరసతీాం.     

 IAS: Indian Administrative Service 
 IPS: Indian Police Service   
 పౌరసతీాం: చటటాం ప్రకారాం సరీభౌమ రాజయాంలో చటటబదిమైన సభుయడిగా లేదా దేశానికి చెాందిన వయకితగా గర్తాంచబడిన సిితి. 
  ఉభయ ప్దు:ి రాజయాంగాంలోని ఈ జాబితాలోని అాంశాలపై కేాంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతాీలు కూడా చటాటలు చేయవచుి. ద్వనినే 

ఉమమడి జాబితా అని కూడా అాందురు. 
 రాజాయాంగ సవరణ: రాజాయాంగాంలోని అాంశాలన మారుపలు, చేరుపలు చేయటానికి ఉదేధశ్చాంచిన ప్రక్రియన రాజాయాంగ సవరణ 

అాందురు.   
 42 వ రాజాయాంగ సవరణ: ఈ సవరణ దాీరా 1976 లో భారత రాజాయాంగ పీఠికకు “సమయవాద, లౌకిక” అనే ప్దాలన 

చేరాిరు. 
 ముసయిదా రాజాయాంగాం:  డా.బి.ఆర్.అాంబేదిర్ ఆదీరయాంలో ముసయిద సాంఘాం రూపొాందిాంచిన రాజాయాంగ చితుత ప్రతిని 

ముసయిదా రాజాయాంగాం అాందురు. 
 ఆదేశ్చక సూత్రాలు: కేాంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతాీలకు రాజాయాంగాం ఇచిిన సూచనలనే ఆదేశ్చక సూత్రాలు అాందురు.  
 భారత రాజాయాంగ రచనకు ప్టిటన కాలాం: 2 సాంవత్రాల, 11 న్సలల, 18 ర్యజులు. 
 సరీత్రక వయోజన ఓటుహ్కుి: కుల, మత, వరగ, లిాంగ వివక్షత లేకుాండా 18 సాంవత్రాలు నిాండిన వారాందర్కీ ఓటు హ్కుి 

కలిపాంచటానిి “సరీత్రక వయోజన ఓటుహ్కుి” అాందురు. ద్వనిని రాజాయాంగాంలోని 326 వ ఆర్టకల్ తెలియజేసుతాంది. 

 
    1.  రాజాయాంగ సభన సరీత్రకవయోజన ఓటు హ్కుితో ఎనికుని ఉాంటే రాజాయాంగానిి రూపొాందిాంచడాంలో అది ఎలాాంటి 
ప్రభావానిి చూపిాంచి ఉాండేది?     

  i. రాజాయాంగ సభ సభుయలన అప్పటికే ఎనిికైన రాషాాల శాసనసభ సభుయలు ఎనికునాిరు. అాంటే ఇది ప్ర్యక్ష ఎనిిక. ఆ    
శాసన సభ సభుయలు కూడా సరీత్రక వయోజన ఓటు హ్కుితో ఎనిిక కాలేదు. అప్పటికి ప్రజలలో 10% మాందికే ఓటు హ్కుి 
ఉాంది.       

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ii. ఒకవేళ్ రాజాయాంగ సభన సరీత్రక వయోజన ఓటు హ్కుితో ఎనికొని ఉాంటే దేశ ప్రజలాందరకు ప్రాతినిధ్యాం లభిాంచి 
వుాండేది. 

    2. భారత రాజాయాంగాంలోని మౌలిక సూత్రాల గర్ాంచి చిని వాయసాం రాయాండి? 

సుప్రాంకోరుట కేశవానాంద భారతి కేసులో తీరుపన ఇసూత దేశ మనగడ కొనిి మౌలిక సూత్రాలపై ఆధ్యరప్డి ఉాంటుాందని 
వాదిాంచిాంది. ఏవి మౌలిక సూత్రాలని విష్యాంలో నాయయమూరుతలలో భినాిభిప్రాయాలు ఉనిప్పటికీ ఈ క్రిాంది వాటిపై 
ఏకాభిప్రాయాం కుదిర్ాంది. 
i. ప్రభుతీ నిరామణాం 
ii. సమాఖ్య లక్షణాం 
iii. ఉనితమైన రాజాయాంగాం 
iv. సరీసతాతక దేశాం 
v. సాంక్షేమ రాజయాం 

     3. దేశాంలోని రాజకీయ వయవసిలన రాజాయాంగాం ఎలా నిరీచిాంచిాంది. వాటిని ఎలా మార్ిాంది? 
          దేశాంలోని రాజకీయ వయవసిలన రాజాయాంగాం ఈ క్రిాంది విధ్ాంగా నిరీచిాంచిాంది. 

i. పారీమెాంటర్గ వయవసి: దేశాధప్తి అయిన రాష్ట్రప్తికి నామమాత్రపు అధకారాలు, పారీమెాంట్సలో సభుయలైన 
ప్రధ్యనమాంత్ర, అతని మాంత్ర మాండలికి నిజమైన అధకారాలు ఉాండటాం. 

ii. ఏకీకృత నాయయ వయవసి: దేశ మాంతటికి వర్తాంచే ఏకీకృత నాయయ వయవసిన ఏరాపటు చేశారు. సుప్రాంకోరుట దేశాంలో 
అతుయనిత నాయయ సనిాం. ఒక రాష్ట్రాంలో హైకోరుట అతుయనితమైనది. 

iii. సమాఖ్య వయవసి: కేాంద్ర సియిలో కేాంద్ర ప్రభుతాీనిి, రాష్ట్ర సయిిలలో రాష్ట్ర ప్రభుతాీనిి రాజాయాంగాం ఏరాపటుచేసిాంది.  
కేాంద్ర, రాషాాల మధ్య సపష్టమైన అధకారాల విభజన ఉాంది. 

      4. రాజాయాంగాంలో మౌలిక సూత్రాలు ఉాంటాయి. అయితే ప్రజలు వయవసితో తలప్డినపుడే సమాజిక మారుప వసుతాంది. ఈ      
వాయఖ్యతో మీరు ఏకీభవిసతరా? 

రాజాయాంగాంలో మౌలిక సూత్రాలు ఉాంటాయి. నాయయాం, స్తీచి, సమానతీాం, సమాఖ్య వయవస,ి సాంక్షేమ రాజయాం, సరీ సతాతక 
రాజయాం మొదలైనవి మౌలిక సూత్రాలు అయితే వీటి అమలుకు ప్రజలు పోరాడవలసి వసుతాంది. ఈ వాయఖ్యతో నేన ఏకీభవిసతన. 
కారణాలు: 

i. ఆర్ిక నాయయాం అాందిాంచడానికి ‘సమయవాదాం’ అనిప్దాం 1976లో 42వ సవరణ దాీరా రాజాయాంగ ప్రవేశ్చకకు చేరాిరు. 
అలాగే 1978లో 44వ సవరణ దాీరా ‘ఆసితహ్కుి’న ప్రాథమిక హ్కుిల జాబితా నాంచి తొలగిాంచారు. 

ii. భారత రాజాయాంగాంలోని 17వ ప్రకరణన అనసర్ాంచి అాంటరానితనాం నేరాం. కాని దానిని అమలు చేయడానికి అనేక 
సాంవత్రాలుగా పోరాటాం చేయవలసి వచిిాంది. 
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iii. బాలల హ్కుిల ప్ర్రక్షణ కోసాం అనేక పోరాటాలు చేసిన తరాీతే వార్ కోసాం విదాయహ్కుి చటటాం, 2009 అమలులోకి 

వచిిాంది. 
iv. ఎనిి పోరాటాలు చేసినా చటట సభలోీ మహళ్లకు ఇప్పటికీ ర్జరేీష్నీ కలిపాంచలేదు. 

       5. ఆనాటి రాజకీయ ఘటనలన రాజాయాంగాం ఎలా ప్రతిబిాంబిసుతాంది? సీతాంత్రయర పోరాటానికి సాంబాంధాంచి ఇాంతకు ముాందు  
అధ్యయయానిి కూడా ప్ర్గణనలోకి తీసుకోాండి. 

భారత సీతాంత్రయర పోరాట కాలాంలో సాంభవిాంచిన అనేక రాజకీయ ఘటనలు భారత రాజాయాంగ నిరామణాంలో 
ప్రతిబిాంబిాంచాయి. ఆనాటి సమాజాంలో ఉని వయవసిలన తొలగిసూత, కొనిిటినీ సవర్సూత రాజాయాంగాంలో అనేక అాంశాలు 
చేరాయి. 

i. వాంశ పారాంప్రయాంగా వచేి రాచర్క పాలన కాకుాండా ప్రజలు ఎనికునే విధ్ాంగా రాజాయాంగ ప్రవేశ్చకలో ప్రజాసీమయము, 
గణతాంత్రాం అని ప్దాలు చేరాిరు. 

ii. ఇకపై మనదేశాం ఏదేశానికి ల్పాంగి ఉాండాలి్న అవసరాం లేదని ‘సరీసతాతక’ ప్దాం సూచిసుతాంది. 
iii. భారత ప్రజలు అాంతవరకు అనభవిాంచిన అనాయయాలు, నిరుాంధ్యలు దూరాం చేయడానికి నాయయాం, స్తీచి, సమానతీము, 

సౌభ్రాతృతీాం అనే ఆదరాశలు చేరాయి. 
iv. ప్రాచీన కాలాం నాంచి బ్రిటిష్ వార్ కాలాం వరకు భారతీయులు అనభవిాంచిన సమాజిక, సాంసిృతిక వైరుధ్యయలన 

తొలగిాంచడానికి ‘ప్రాథమిక హ్కుిలు’ చేరాయి. 
v. అాంతకు ముాందు ప్రజలాందర్కీ ఓటుహ్కుి లేదు. కాని రాజాయాంగాం ‘సరీత్రక వయోజన ఓటు హ్కుి’ కలిపాంచిాంది. 
vi. గాాంధీజీ సూచిాంచిన అనేక ఆదరాశలన ‘ ఆదేశ సూత్రాల’ విభాగాంలో చేరాిరు. ఉదా: గహ్తయని నిషేధాంచడాం, మదయపాన 

నిషేధ్ాం, గ్రామ ప్ాంచాయితీల ఏరాపటు మొదలైనవి. 
 

 

 

 
 మొదటి సరీత్రక ఎనిికలు: 1952 లో జర్గాయి. 
 ఏకపార్గట ఆధప్తయాం: ఒకే పార్గట వరుసుగా ఎకుివ కాలాం అధకారాంలో కొనసగటానిి ఏకపార్గట ఆధప్తయాం అాందురు. 
 రాషాాల పునుఃవయవసీికరణ: సీతాంత్రయాం అనాంతరాం ఉని రాషాాలన 1956 లో మారుపలు చేరుపలు చేయటాం జర్గిాంది. ద్వనినే 

రాషాాల పున:వయవసీికరణ అాందురు. 
 రాషాాల పునుఃవయవసీికరణ కమీష్న్: ఫజుల్ ఆల్ల నేతృతీాంలో రాషాాల పున:వయవసీికరణ కోసాం ద్వనిని ఏరాపటు చేసరు. 
 రాషాాల పున:వయవసీికరణ చటటాం: ఇది 1956 లో చేయబడిాంది. ద్వని ప్రకారాం భారత దేశాంలో 14 రాషాాలు, 6 కేాంద్రపాలిత 

ప్రాాంతాలు ఏరపడాాయి.  
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 విదేశీ విధ్యనాం: ఇతర దేశాలతో సాంబాంధ్యలన ఏరాపటు చేసుకోవటానికి సాంబాంధాంచిన విధ్యనానిి “విదేశీ విధ్యనాం” 

అాందురు. 
 అధకార భాషా చటటాం: హాంద్వని అధకార భాష్గా చేసూత ఈ చటాటనిి 1963 లో చేసరు. 
 హాంద్వ వయతిరేక ఉదయమాం: హాంద్వని జాతీయ భాష్గా చేయటానిి వయతిరేకిసూత, DMK పార్గట తమిళ్నాడు రాష్ట్ర వాయప్తాంగా 

హాంద్వ వయతిరేక ఉదయమానిి చేప్టిటాంది. 
 హ్ర్త విప్ీవాం: ఆహార ధ్యనాయల ఉతపతితని పెాంచడానికి ఉదేిశ్చాంచిన వ్యయహ్ాం ఇది. 
 ప్రాాంతీయ ఉదయమాలు: వివిధ్ రాషాాలలో వివిధ్ ప్రాాంతాలలో సినిక సమసయలపై, ప్రాాంతీయ ఆకాాంక్షలున న్సరవేరుికొనటకు 

ఈ ఉదయమాలు జర్గాయి. 
 జాతీయకరణ: ప్రవేటు సాంసిలన, బాయాంకులన ప్రభుతీ ప్రాం చేయటానిి జాతీయకరణ అాందురు. 
 వామప్క్ష ప్ాంథ్యవైపు మలుపు: బాంగాీదేశ్ యుదధాంలో గెలిచిన తరువాత నాటి ప్రధ్యన మాంత్ర ఇాంధరా గాాంధీ “గర్గబీ 

హ్టావో” పేరుతో పేదర్క నిరూమలణకు అనసర్ాంచిన విధ్యనానిి “వామప్క్ష ప్ాంథ్యవైపు మలుపు” గా పిలుసతరు. 
 అతయవసర ప్ర్సిితి: పౌరుల ప్రాథమిక హ్కుిలపై సైతము ప్ర్మితులన విధసూత పాలనలో మారుపలన తీసుకువచేి సిితిని 

అతయవసర ప్ర్సిితి అాందురు. 
 42 వ రాజాయాంగ సవరణ: ఇది 1976 లో చేయబడిాంది. ద్వని దాీరా దిగవ మారుపలు చోటుచేసుకునాియి. 

1. ఎనిికల వివాదాలలో నాయయసినాం జోకయాం లేకుాండా పోయిాంది. 
2. రాషాాల కాంటే కేాంద్ర ప్రభుతాీనికి అధకారాలు ఎకుివ లభిాంచాయి. 
3. నాయయ వయవస ిపారీమెాంట్స లోబడి ఉాండేలా చేసిాంది. 
4. లోక్ సభ కాలప్ర్మితి 5 సాంత్రాల నాండి 6 సాంత్రాలకు పెర్గిాంది. 

 

     

    1. సీతాంత్రయరాం వచిిన తొలి సాంవత్రాలలో సమాజిక-ఆర్ిక మారుప తీసుకురావడానికి ఏ చరయలు చేప్టాటరు? 

i. రాజాయాంగ ప్రవేశ్చకలో సమాజిక, ఆర్ిక, రాజకీయ నాయయానిి, హోదా, అవకాశాలలో సమానతాీనిి కలిపాంచడానికి హామీ 
ఇచాిరు. 

ii. ద్వనికి అనగణాంగా రాజాయాంగాం ఏరపడిన న్సలర్యజులకు ప్రణాళికా సాంఘానిి ఏరపరచారు. 
iii. జవహ్ర్ లాల్ న్సహ్రు అభిప్రాయాం ప్రకారాం వయవసయ రాంగాంలో మారుప తీసుకుని వస్తత అది గ్రామీణ రాంగ రాజకీయ, 

సమాజిక, ఆర్ిక మారుప అవుతుాంది. 
iv. సమాజిక-ఆర్ిక మారుప కోసాం న్సహ్రు చూపిన మారగాంలో మూడు అాంశాలు ఉనాియి. అవి: భూసాంసిరణలు, వయవసయ 

సహ్కార సాంఘాలు, సినిక సీప్ర్పాలన 
v. సమాజిక మారుప కోసాం షెడూయలుా కులాలు, షెడూయలుా తెగల వార్కి వివిధ్ రాంగాలో ీర్జరేీష్నీ కలిపాంచారు. 
vi. అలప సాంఖయక వరాగల వార్ కోసాం ప్రతేయక రక్షణ చరయలు తీసుకునాిరు. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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2. ఒక పార్గట ఆధప్తయాం అాంటే ఏాం అరిాం చేసుకునాిరు? అది ఎనిికలోీ మాత్రమే ఆధప్తయమా లేక సిదాధాంత భావజాలాంలో కూడా 
ఆధప్తయమా?  
   i. ఒకే రాజకీయ పార్ట వరుసుగా ఎకుివ కాలాం పాటు ప్రభుతీ అధకారాంలో కొనసగటానిి ఏక పార్ట ఆధప్తయాంగా పిలుసతరు. 

ii. సీతాంత్ర భారతదేశాంలో 1952, 1957, 1962లలో జర్గిన మొదటి మూడు సరీత్రక ఎనిికలోీ ఇతర అభయరిులన నామ     
మాత్ర సినాలకు ప్ర్మితాం చేసి భారత జాతీయ కాాంగ్రెస్ అఖ్ాండ విజయాలు సధాంచిాంది. అనేక రాషాాలలో కూడా కాాంగ్రెస్ 
ప్రభుతాీలన ఏరాపటు చేసిాంది. ఈ విధ్ాంగా భారతదేశాంలో తొలి ముపెతప సాంసఏకపార్గట ఆధప్తయాం కొనసగిాంది. 

iii.కాాంగ్రెస్ పార్గట ఆధప్తయాం కేవలాం ఎనిికలో ీమాత్రమే కనిపిాంచేది. ఇది సిదాధాంత భావజాలాంలో కనిపాంచదు. 

iv. ఎాందుకాంటే కాాంగ్రెస్ లో ఎలీపుపడూ అాంతరగతాంగా చిని చిని బృాందాలు ఉాండేవి. ఇవి నాయకుల మధ్య పోటి కారణాంగా 
ఏరపడాాయి. పార్గట లక్షయలతో వీళ్లీ ఏకీభవిాంచినప్పటికీ కొని విధ్యనాల విష్యాంలో విభేదాలు ఉాండేవి. 

3. ఐకయత సధాంచే అాంశాంగానో లేక విభజిాంచే దానిగానో భారతదేశ రాజకీయాలా భాష్ కేాంద్ర బిాందువుగా అనేక సరుీ 
తెరమీదకు వచిిాంది. ఈ ఘటనలన గర్తాంచి వాటిని వివర్ాంచాండి. 
భారతదేశ రాజకీయాలలో ‘భాష్’ సనిాం: 
i. సీతాంత్రయరాం వచిిన తరాీత దేశాం ఎదుర్కిని మొదటి సవాళ్లీో భాష్ ప్రాతిప్దికన రాషాాలన పునుఃవయవసీికర్ాంచడాం. 
ii. బ్రిటిష్ వార్ కాలాంలో ఒక రాష్కటాంలో అనేక భాష్లు మాటీాడే ప్రజలు ఉాండేవారు. ఒక భాష్ మాటీాడే వారాంతా ఒక రాష్ట్రాంలోకి 

రావాలనే డిమాాండ్జ పెర్గిాంది. 
iii. ఈ విధ్ాంగా సాంయుకత కరాణటక, సాంయుకత మహారాష్ట్ర, మహాగజరాత్, సికుిలకు ప్ాంజాబ్, ట్రావెన్ కోర్-కొచిిన్ సాంసినాల 

విల్లనాం వాంటి డిమాాండుీ ఉనాియి. 
iv. అయితే అప్పటికీ మతాం ఆధ్యరాంగా దేశ విభజన జర్గి దేశాంలో అనేక రకాల అలీరుీ జరగడాంతో భాష్ ప్రాతిప్దికన రాషాాలన 

విభజిస్తత దేశాం ముకిలు కావడానికి దార్ తీసుతాందని భయప్డాారు. 
v. మద్రాసు ప్రెసిడెనీ్లోని తెలుగ మాటీాడే ప్రజలు అనిిాంటికాంటే తీవ్ర ఉదయమానిి చేప్టాటరు. ద్వని ఫలితాంగా 1953 అకోటబరు 1న 

ఆాంధ్రరాష్ట్రాం ఏరపడిాంది. 
vi. 1953లో రాషాాల పునుఃవయవసీకిరణ సాంఘాం ఏరపడిాంది.ఈ కమిటి భాష్ ఆధ్యరాంగా రాషాాలన పునుఃవయవసీికర్ాంచాలని 

సూచిాంచిాంది. ద్వని సిఫారు్లన 1956లో పారీమెాంట్స ఆమోదిాంచిాంది. 
vii. ఈ చటటాం ఆధ్యరాంగా 1953 అకోటబరులో ఏరపడిన ఆాంధ్రరాష్ట్రాంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాంలోని తెలుగ మాటీాడే తెలాంగాణానిి 

విల్లనాం చేసి 1956 నవాంబరు 1న ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాం ఏరపడిాంది. భాషాప్రయుకత రాషాాలలో ఇదే తొలి రాష్ట్రాం. ఈ విధ్ాంగా 
మొతతాం 14 రాషాాలు, 6 కేాంద్రపాలిత ప్రాాంతాలు ఏరపడాాయి. 

4. 1967 ఎనిికల తరాీత రాజకీయ వయవసిలో వచిిన ముఖ్యమైన మారుపలు ఏవి? 
       భారతదేశ చర్త్రలో 1967 ఎనిికలు చాలా కీలకమైనవి. ఎనిికలన ప్రజలు చాలా ముఖ్యాంగా ప్ర్గణిసుతనాిరని, వాటికి 
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తమదైన ఉనికి ఉాందని ఈ ఎనిికలు రుజువు చేశాయి. 
ముఖ్యమైన మారుపలు: 
i. సీతాంత్రయరాం తరాీత తొలిసర్గా కాాంగ్రెస్ తకుివ ఆధకయాంతో ఎనిికైాంది. ఆ పార్గట 284 సనిాలకే ప్ర్మితమైాంది. 
ii. అనేక రాషాాలలో కూడా కాాంగ్రెస్ ఘోరప్రాజయానిి చవి చూసిాంది. ఉదా: తమిళ్నాడు, కేరళ్, ప్శ్చిమ బెాంగాల్, ఒడిశా, 

బీహార్, రాజసతన్, ప్ాంజాబ్. 
iii. ఈ ఓటములతో కాాంగ్రెస్ పార్గట అాంతరాంగికాంగా బలహీనప్డిాంది. ఉతతరాదిలో సీలప మెజార్ట్ల పొాందిన రాషాాలలో దాని 

ప్రతినిధులు ప్రతిప్క్షలకు ఫిరాయిాంచారు. ఫలితాంగా కాాంగ్రెస్ ప్రభుతాీలు ప్డిపోయి సాంయుకత విధ్యయకద ( (ఎస్ వీడీ) 
ఆధ్ీరయాంలో సాంకీరణ ప్రభుతాీలు ఏరపడాాయి. అయితే ఇవి ఎకుివ ర్యజులు నిలీలేదు. 

iv. ప్రాాంతీయ పార్గటల ఆధకయత ప్రారాంభమైనది. 
v. ఈ విధ్ాంగా భారతదేశాంలో 1967 తరాీత ఒక రకమైన ప్రజాసీమిక తిరుగబాటు వచిిాందని చెప్పవచుి. 
5. రాషాలాన ఏరపరచడానికి మర్కక ఆధ్యరాం ఏమైనా ఉాందా? భాష్ ఆధ్యరాంగా పునుఃవయవసీికరణ కాంటే అది ఏవిధ్ాంగా 
మెరుగైనదిగా ఉాండేది? 
సీతాంత్రయరాం తరాీత భారతదేశాంలోని రాషాాలన పునుఃవయవసీకిర్ాంచడానికి భాష్న ఆధ్యరాం చేసుకునాిరు. ఇాంకా ఏ ఇతర 
అాంశాలన కూడా ప్ర్గణనలోకి తీసుకోలేదు. కాని ద్వని వలీ కొనిి సమసయలు ఉతపనిమయాయయి. భాష్ కాకుాండా ‘భౌగళిక 
వనరుల’ ఆధ్యరాంగా పునుఃవయవసీికర్స్తత బాగాండేదని నా అభిప్రాయాం. ఎాందుకాంటే 
i. భాష్ ఆధ్యరాంగా చేప్టిటన ఇప్పటి రాషాాల పునుఃవయవసీికరణ వలీ బ్రిటిష్ పాలనలో కాని, సీదేశీ సాంసినాలలో కాని వేరు వేరు 

ప్రాాంతాలలో ఉాంటుని ప్రజలు ఒక రాష్ట్రాంగా సాంఘటితాం చేశారు. 
ii. అయితే వీరు చటటాం దృషిటలో మాత్రమే సాంఘటితాం (ఐకయాం) చేశారు, మానసికాంగా ఏ రకమైన ఐకయత వీర్ మధ్య కలగలేదు. 
iii. ఒకే భాష్ మాటీాడే ఈ ప్రజల మధ్య అనేక ప్రాాంతీయ వయతాయసలు ఉనాియి. భాష్లో అనేక యాసలు ఉాండి ఒక ప్రాాంతాం వారే 

అధకారాం చెలాయిాంచారు. ద్వాంతో మిగిలిన ప్రాాంతాల వారు తాము వెనకబడిపోతునాిమనే భావనలో ఉాండేవారు. ఇది 
ప్రాాంతీయ వయతాయసలకు దార్తీసిాంది. 

iv. ఉదా:- హైదరాబాద్ సాంసినాంలో తెలుగ, మరాఠీ, కనిడ మూడు భాష్లు మాటీాడే ప్రజలునిప్పటికి వార్ మధ్య భౌగళిక 
సరుప్యత వలీ ఒకిటిగా ఉాండేవారు. రాషాాల పునుఃవయవసీికరణలో భాగాంగా ఈ రాషాానిి విచిినిాం చేసి ఆాంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, 
కరాణటకలో కలిపారు. అకిడి ప్రజలతో వీరు మమేకాం కాలేక ప్రతేయక రాష్ట్ర ఉదయమాలు మొదలు పెటాటరు. 

6 .ఇాందిరాగాాంధీ తీసుకుని ఏ చరయలన ‘వామప్క్ష ప్ాంథ్య వైపు మళిీాంచడాం’ గా పేర్కినాిరు? అాంతకు ముాందు దశాబాలితో 
పోలిస్తత ఇవి ఏ విధ్ాంగా భినిమైనవి? ఆర్ిక శాస్త్ర అధ్యయయాల ఆధ్యరాంగా ప్రసుతత విధ్యనాలకు, వీటికీ తేడా ఏమిట్ల పేర్కినాండి. 
         1967 ఎనిికలోీ కాాంగ్రెస్ పార్గట జాతీయ సియిలో తకుివ మెజార్ట్ల సధాంచడాం, చాలా రాషాాలోీ ఓడిపోవడాం 
ఇాందిరాగాాంధీ ఆలోచనా విధ్యనాంలో మారుప కలిగిాంచిాంది. పార్గట సమానయ ప్రజలకు దూరాం అవుతోాందని గ్రహాంచి వార్ని పార్గటకి 
దగగర చేస్త అనేక నిరణయాలన తీసుకోవడాం జర్గిాంది. వాటిలో కొనిి.. 

i. 1969లో ప్రైవేటు బాయాంకులన జాతీయాం చేశారు. 
ii. 1971లో రాచర్క భరణానిి రదుి చేసి, రాచర్క కుటుాంబాల వార్కి ఉని బిరుదులన రదుి చేశారు. 
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iii. ‘గర్గబీ హ్ఠావో’ అని నినాదాంతో అనేక పేదర్క నిరుమలణా కారయక్రమాలన అమలుచేయటాం. 
iv.  ఈ నిరణయాలన కొాంతమాంది ‘వామప్క్ష ప్ాంథ్య వైపు పార్గటని మళిీాంచడాంగా పేర్కినాిరు. 

7. భారత ప్రజాసీమాయనిి అతయవసర ప్ర్సిితి ఏ విధ్ాంగా వెనకిి తీసుకుపోయిాంది. 
    i.. జనసాంఘ్ నాయకుడైన జయప్రకాష్ నారాయణ్ నేతృతీాంలో ప్రతిప్క్షలు ఐకయమై కాాంగ్రెస్ కు, ఇాందిరాగాాంధీకి వయతిరేకాంగా   
ఉదయమిాంచారు. ఇదే ‘జె.పి.ఉదయమాం’ గా పేరుపొాందిాంది. 
    ii. ఇది అాంతకాంతకూ తీవ్రాం కావడాంతో 1975లో శాాంతి భద్రతలు కాపాడే పేరుతో అతయవసర ప్ర్సిితి విధాంచారు. 

iii. ఈ కాలాంలో దేశాంలో ప్రజాసీమయాం లేకుాండా పోయిాంది. 
iv. శాాంతి, భద్రతల పేరుతో అనేక అణచివేత చరయలకు ప్రభుతీాం పాలపడిాంది. 
v. పౌరులకు రాజాయాంగాం దాీరా సాంక్రమిాంచిన ప్రాథమిక హ్కుిలు నిలిపివేశారు. 
vi. అయితే పౌర హ్కుిలు లేకపోవడాంతో తమ నిరసనన వయకతాం చేస్త అవకాశాం ప్రజలకు లేకపోయిాంది. ఈ విధ్ాంగా 

అతయవసర ప్ర్సిితి భారత ప్రజాసీమాయనిి వెనకిి తీసుకుపోయిాంది. 
8.అతయవసర ప్ర్సిితి కాలాంలో ఏ విధ్మైన వయవసిగత మారుపలు వచాియి? 
        అతయవసర ప్ర్సిితి కాలాంలో చెపుపకోదగిన ముఖ్య ప్ర్ణామాం రాజాయాంగానికి 42వ సవరణ చేయడాం. ఇది 1976లో చేశారు.    
ఇది దేశాంలో అనేక మారుపలన తీసుకువచిిాంది. ఈ సవరణ ఉదేిశాయలు... 

i. ఎనిికల వివాదాలలో నాయయసినాలకు చోటు లేకుాండా చేయడాం. 
ii. రాష్ట్ర ప్రభుతాీలతో పోలిస్తత కేాంద్ర ప్రభుతాీనిి బలప్రచడాం. 
iii. సమాజిక, ఆర్ిక, మారుపకి ఉదేిశ్చాంచిన చటాటలకు నాయయసనిాల నాంచి రక్షణ కలిపాంచడాం. 
iv. నాయయ వయవసి పారీమెాంట్స కు లోబడి ఉాండేలా చేయడాం. 

 

 

 

 
 జాతీయ అతయవసర ప్ర్సిితి కాలాం: 1975-1977 
 జనతా ప్రభుతీాం: ఇది భారత దేశాంలో మొటటమొదట కాాంగ్రేస్తతర ప్రభుతీాం. 

                    ఇది 1977 లో ఏరపడిాంది. 
                   ఇది మొరార్గ్ దేశాయి నాయకతీాంలో ఏరపడిాంది. 

 మొరార్గ ్దేశాయి: ఈయన భారత దేశాంలో మొటటమొదట కాాంగ్రేస్తతర ప్రధ్యన మాంత్ర. 
 నీలాం సాంజీవరడాి: ఆరవ లోకసభ సీపకరుగా ఏకగ్రీవాంగా ఎనిికయాయరు. 

                    భారత ఆరవ రాష్ట్రప్తిగా ఏకగ్రీవాంగా ఎనిికయాయరు.  
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 రాష్ట్రప్తి పాలన: భారత రాజాయాంగాంలో ఆర్టకల్ 356 ద్వనిని గర్ాంచి తెలుపుతుాంది. 

                   ద్వని ప్రకారాం భారత రాష్ట్రప్తి శాాంతి భద్రతల దృషాయ ఏదైనా రాష్ట్రాంలో రాష్ట్రప్తి పాలనన     
విధాంచవచుి. ద్వనినే రాష్ట్ర అతయవసర ప్ర్సిితిగా పిలుసతరు. ద్వనిని అనేక రాషాాలు వయతిరేకిసుతనాియి. 

 ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రాాంతీయ ఉదయమాం: ఎన్.టి.రామారావు గార్ నాయకతీాంలో తెలుగ ప్రజల ఆతమగౌవరాం పేరట ఒక 
ప్రాాంతీయ ఉదయమానిి చేప్టాటరు. 

 అస్సాం ఉదయమాం: అస్ాం భాష్ కాకుాండా ఇతర భాష్ల వార్పై (బెాంగాళీలు) అస్మీయులు ఈ ఉదయమానిి చేప్టాటరు. 
 ప్ాంజాబ్ ఆాందోళ్న: ప్రతేయక సికుి దేశాం (కలిసిన్) కొరకు ప్ాంజాబ్ లో ఈ ఉదయమాం జర్గిాంది. 
 రాజీవ్ గాాంధీ కాలాంలో కొతత చరయలు: టెలికాం విప్ీవాం. 

                                         శ్రీలాంకతో ఒప్పాందాం. 
                                         ప్ాంజాబ్, అస్సాం, మిజోరాాం లతో శాాంతి ఒప్పాందాం. 

 సాంకీరణ ప్రభుతీాం: ఒకటి కాంటే ఎకుివ రాజకీయ పార్గటలు కలిసి ఒక కూటమిగా ఏరపడి, ఏరాపటు చేసిన ప్రభుతాీనిి సాంకీరణ 
ప్రభుతీాం అాందురు. 

 విధ్యన ప్క్షపాతాం: సాంకీరణ రాజకీయ యుగాంలో ఈ భావన వెలుగలోకి వచిిాంది. సాంకీరణ ప్రభుతీాంలోని మిత్రప్క్షలన 
సాంతృపిత ప్రచటానికి అపుపడపుపడు ప్రభుతీ విధ్యనాలకు మారుపలు చేయటానిి విధ్యన ప్క్షపాతాం అాందురు.   

 ఆప్రేష్న్ విజయ్: భారత వయతిరేక ఉగ్రవాదులన తర్మికొటేట మిలటర్గ చరయ. 
 ఆప్రేష్న్ బీ్లసటర్: 1984 లో అమృత్ సర్ సీరణ దేవాలయాంలో తీవ్రవాదులన అణచివేయటానికి చేప్టిటన సైనిక చరయన 

ఆప్రేష్న్ బీ్లసటర్ అాందురు. ఇది ఇాంధరా గాాంధీ కాలాంలో చేప్టాటరు. 
 ఆప్రేష్న్ బరాగ: కౌలుదారుల హ్కుిలన కాపాడటానికి ప్శ్చిమ బెాంగాల్ లో వామప్క్ష ప్రభుతీాం ఈ విధ్యనానిి చేప్టిటాంది. 

 
 73 వ రాజాయాంగ సవరణ: గ్రామ సియిలో సినిక సీప్ర్పాలనన ఏరపర్చిాంది. 
 74 వ రాజాయాంగ సవరణ: ప్టటణ, నగరాలలో సినిక సీప్ర్పాలనన ఏరపర్చిాంది. 
 సరళీకృత ఆర్ధక విధ్యనాం: విదేశీ వాణిజయాంపై ప్ర్మితులన తొలిగిాంచే ఆర్ధక విధ్యనానిి సరళీకృత ఆర్ధక విధ్యనాం అాందురు. 

ద్వనిని మన దేశాంలో పి.వి.నరసిాంగరావు గారు కాలాంలో 1991-92 లో ప్రారాంభిాంచారు.   
 మతతతీ వాదాం: మతాం ఆధ్యరాంగా విదేీషాలన రచిగొటేట భావన. 
 అధక సాంఖయక వరగాం: జన సాంఖ్య ప్రాంగా ఎకుివ సాంఖ్య గల వరగాం. ఇది రాష్ట్రాం, ప్రాాంతాం, దేశాం బటిట మారుతుాంది. 
 అలప సాంఖయక వరగాం: జన సాంఖ్య ప్రాంగా తకుివ సాంఖ్య గల వరగాం. ఇది రాష్ట్రాం, ప్రాాంతాం, దేశాం బటిట మారుతుాంది. 
 మాండల్ కమీష్న్: ఇది ఇతర వెనకబడిన తరగతుల (OBC) ర్జరేీష్న్ లపై వేసిన కమీష్న్. ఈ కమీష్న్ OBC లకు 27% 

ర్జరేీష్న్్ ఇవాీలని సిఫారు్ చేసిాంది. ఈ సిఫారు్లన వి.పి. సిాంగ్ ప్రభుతీాం అమలులోకి తీసుకొచిిాంది. 
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   1.సీతాంత్రాయరనాంతర రాండో దశలో పార్గట వయవసిలో ప్రధ్యన మారుపలన గర్తాంచాండి. 

సీతాంత్రాయరనాంతర రాండో దశలో పార్గట వీవస:ి 

i. 1975 -85 మధ్య కాలాం భారతదేశ ప్రజాసీమాయనికి ప్ర్గక్ష కాలాం వాంటిది. 
ii. ఈ కాలాంలోనే కేాంద్రాంతో పాటు రాషాాలలోీన్య కాాంగ్రెస్కు ప్రతాయమాియాలు రూపొాందాయి. 
iii. అనేక రాషాాలలో ప్రాాంతీయ పార్గటలు ఏరపడాాయి. 
iv. జాతీయ పార్గట అయిన కాాంగ్రెస్ ఆధప్తయాం తగిగాంది. 
v. రాజకీయ పార్గటలు కూటములుగా ఏరపడాటాం ప్రారాంభమైనది. 

    2. ప్రాాంతీయ ఆకాాంక్షలు పార్గటల ఏరాపటుకు ఎలా దార్తీశాయి. రాండు దశలలోని పోలికలు తేడాలన వివర్ాంచాండి. 
         భారతదేశాంలోని విభిని ప్రాాంతాలలో మర్ాంత సీయాం ప్రతిప్తిత కోసాం ఉదయమాలు జర్గాయి. ఇవి ఆయా ప్రాాంతాల   
ఆకాాంక్షలన ప్రతిబిాంబిాంచాయి. 

      i. మొదటి దశలో తమిళ్నాడులో డి.ఎాం.కె పార్గట ఏరపడి హాంద్వ భాష్ న జాతీయ భాష్గా ప్రకటిాంచటానిి వయతిరేకిసూత 
ఉదాయమానిి చేప్టిటాంది.  
      ii.  రాండువ దశలో తెలుగ ప్రజల ఆతమగౌరవానిి కాపాడే లక్షయాంతో 1982లో తెలుగదేశాం పార్గట (ట్లడీపీ) ఆవిరభవిాంచి 1983 
ఎనిికలోీ గెలుపొాంది అధకారాంలోకి వచిిాంది. 
     iii. ఇకిడ బ్రిట్లష్ పాలన కాలాంనాంచి రాష్కట ప్ర్పాలనలోని కిాంద, మధ్యసియి ఉదోయగాలలో బెాంగాల్లలు ఉాండేవారు. సీతాంత్రాం 
తరాీత పెద ిసాంఖ్యలో బెాంగాల్లలు అస్సాంలో సిిరప్డాారు.ద్వాంతో సినిక ప్రజలు తమ ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి పోరాటాం 
మొదలుపెటాటరు.  
    iv.దేశాభివృదిధలో ప్ాంజాబ్ రాష్కట పాత్రన విసమర్సుతనాిరనిది వీర్ ఆర్యప్ణ.రాష్కటాం ఏరపడినపుపడు వార్కి అనాయయాం జర్గిాందని, 
రాజధ్యని ప్రాాంతాం చాంఢీగఢ్ తమకే చెాందాలని కోరారు. భాక్రా నాంగల్ ప్రాజెకుట నాంచి ఎకుివ నీళీ్ల కావాలని కోరారు. సైనయాంలోకి 
ఎకుివ మాంది సికుిలన తీసుకోవాలని కోరారు. 

3. ప్రభుతాీనిి ఏరాపటు చేయాలాంటే రాజకీయ పార్గటలు సమాజాంలోని భిని వరాగల ప్రజలన ఆకర్షాంచాలి. సీతాంత్రాయరనాంతర రాండో 
దశలో ఈ ప్నిని వివిధ్ రాజకీయ పార్గటలు ఎలా చేశాయి? 
       i. ప్రభుతాీనిి ఏరాపటు చేయాలాంటే రాజకీయ పార్గటలు సమాజాంలోని భిని వరాగల ప్రజలన ఆకర్షాంచాలి.సీతాంత్రాయరనాంతర 
రాండో దశలో ఈ ప్నిని అనిి రాజకీయ పార్గటలు అవలాంబిసుతనాియి. 
       ii. సమాజాంలోని రైతులు, దళితులు, వెనకబడిన కులాలు, ప్రాాంతాల వాంటి వరగ ప్రయోజనాలన కాపాడ వలసిన అవసరాం     

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ఏరపడిాంది.పేద ప్రజలు, నిరుదోయగలు, వికలాాంగలు, వృదుధలు, స్త్రీలు, పిలీలు మొదలగ వార్ సాంక్షేమాం కోసాం అనేక ఆకరషణీయ  
ప్థకాలన రాజకీయ పార్గటలు ప్రకటిాంచాయి. అవి:  
            రాండు రూపాయలకే కిలోబియయాం 
            రైతులకు ఉచిత విదుయత్ 
            రైతుల రుణమాఫీ ప్థకాం 
            విదాయరుిలకు ఫిజు ర్యాంబర్సమెాంట్స, సిలర్షిప్లు 
            అాంగన్వాడీల దాీరా స్త్రీలకు, బాలలకు పౌషిికాహ్రాం 
            పాఠశాల విదాయరుిలకు ఉచిత పుసతకాలు, యూనిపాాంలు మధ్యయహ్ి భోజన ప్థకాం. 
            మత, కుల ప్రమైన వరాగలన ఆకర్షాంచడానికి కూడా పార్గటలు ప్రయతాిలు చే సుతనాియి.  

                 ఉదా:- ముసిీాంలకు ర్జరేీష్న్ సౌకరాయలు 

   4. భారతీయ ప్ర్పాలనా విధ్యనాంలో అాందిర్నీ కలుపుకునే సీభావాం బలహీన ప్డటానికి కారణమైన ప్ర్ణామాలు ఏమిటి? వివిధ్ 
ప్రజలన, రాజకీయ ఆకాాంక్షలన కలుపుకొని వెళ్ీగల సమరియాం ఏ విధ్ాంగా దెబుతిాంట్లాంది? 
       భారతీయ ప్ర్పాలనా విధ్యనాంలో అాందర్నీ కలుపుకునే సీభావాం బలహీన ప్డటానికి ఈ కిాంది ప్ర్ణామాలు కారణాలుగా 
చెప్పవచుి. 
             i. సాంకీరణ ప్రభుతాీలు ఏరపడడాం. 
             ii.  వేరాపటు వాదాం తలెతిత ప్రాాంతీయ ఆకాాంక్షలు బలప్డడాం 
            iii.  మతప్రమైన అభిమానాలు, భాషాభిమానాలు పెరగడాం 
            iv. పార్గటలలో సమరివాంతమైన నాయకతీాం లోపిాంచడాం. 
            v. కులాల ఆధ్యరాంగా జన సమీకరణ జరగడాం. 
            vi.కుల, మత, వరగ ఆకాాంక్షలతో అనేక ప్రజా ఉదయమాలు చెలరేగడాం. 
వివిధ్ రాజకీయ ఆకాాంక్షలన కలుపుకొని వెళ్ీగల సమరియాం ఏ విధ్ాంగా దెబుతిాంటుాంది అనగా..... 
            i.  ప్రాాంతీయ ఆకాాంక్షలన ప్రతిబిాంబిాంచే ప్రాాంతీయ పార్గటలు ఆవిరభవిాంచడాం. 
            ii. ప్రాాంతీయ ప్రయోజనాలు తప్ప జాతీయ ప్రయోజనాలకు ప్రాధ్యనయత ఇవీకపోవడాం. 
            iii. ప్రాాంత, కుల, మత, ప్రయోజనాలన రచి గొటిట ఎకుివ ఓటుీ సాంపాదిాంచాలని చూడడాం. 

    5. వివిధ్ ప్రాాంతీయ ఆాంకాక్షలు సాంసితిక, ఆర్ిక కోణాలన ఏ విధ్ాంగా ఉప్యోగిాంచుకుాంటాయి? 

         వివిధ్ ప్రాాంతీయ ఆకాాంక్షలు సాంసిృతిక, ఆర్ిక కోణాలన కిాంది విధ్ాంగా ఉప్యోగిాంచుకుాంటాయి. 
          i. వివిధ్ ప్రాాంతాలలోని సాంసిృతి, సాంప్రదాయాలన పెాంపొాందిసతయి. వాటికి అతయాంత ప్రాధ్యనయాం ఇసతయి. 
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         ii. ప్రాాంతీయ భాషాభిమానానిి కలిగి ఉాండి భాషావృదిధకి దోహ్దాం చేసతయి. 
         iii. అస్సాంలో వాయపారాం, ఇతర సాంసిలు, ప్రభుత్వ ఉదోయగాలు అస్మేతరులు ఎకుివగా పొాందుతునాిరని, వాటిని తమకే 
చెాందాలని అస్సాం ప్రజలు భావిాంచారు. వార్ డిమాాండ ీసధ్న కోసాం అఖిల అస్సాం విదాయర్ి సాంఘాం (ఏఏఎస్యూ) నాయకతీాంలో 
పోరాటాం చేశారు. ద్వని నాంచి పుటిటాందే అస్సాం ప్ర్ష్త్ (ఏజీపీ) అనే రాజకీయ పార్గట. 
         iv. ప్ాంజాబ్లోని సికుిలు తమ మత సాంసిృతిని కాపాడుకోవడానికి పోరాటాం చేశారు. శ్చర్యమణి అకాల్లద ( (ఎస్ఏడీ) అనేది 
వీర్ ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి ఏరపడిన పార్గట. 

     6.భారతదేశానికి సీతాంత్రయరాం వచిిన తరువాత తొలి సగాంలో ప్రణాళికాబదధ అభివృదిధకి ప్రాధ్యనయతనిచాిరు. రాండో సగాంలో 
సరళీకృత ఆర్ిక విధ్యనానికి ప్రాధ్యనయతనిచాిరు. ఇవి రాజకీయ భావాలన ఎలా ప్రతిబిాంబిాంచాయో చర్ిాంచాండి? 

          భారత దేశానికి సీతాంత్రయరాం వచిిన తరువాత తొలి సగాంలో ప్రణాళికాబదధ అభివృదిధకి ప్రాధ్యనయతనిచాిరు. రాండో సగాంలో 
సరళీకృత ఆర్ిక విధ్యనానికి ప్రాధ్యనయతనిచాిరు. ఈ విధ్యనాలు రాజకీయ భావాలన ఎలా ప్రతిబిాంబిాంచాయో కిాంది విధ్ాంగా 
చెప్పవచుి. 
      i. సీతాంత్రయరాం వచిిన ప్రారాంభాంలో మన ఆర్ిక వయవసి చాలా వెనకబడి ఉాండేది.ఎటు చూసినా పేదర్కాం, నిరుదోయగాం, 
అసమానతలు ఉాండేవి.ఈ సిితి నాంచి అభివృదిధ దిశగా ప్యనిాంచాలాంటే కఠినమైన విధ్యనాలన అనసర్ాంచాలి్న అవసరాం 
ఏరపడిాంది. 
      ii. రషాయ అనసర్ాంచిన ప్ాంచవరష ప్రణాళికా విధ్యనానిి మన దేశాంలో కూడా ప్రవేశపెటాటరు.వయవసయాం, ప్ర్శ్రమలు, స్తవల 
రాంగాం, మౌలిక అవసరాల రాంగాం అాంచెలాంచెలుగా ఎదగడానికి ప్రణాళికలు అమలు చేశారు.ఈ ప్రణాళికలు మాంచి ఫలితాలనే 
ఇచాియి. 

     iii. అయితే వీటివల ీప్రభుతీ వయయాం విప్ర్గతాంగా పెర్గిపోవడాంతో రాండో సగాంలో సరళీకృత ఆర్ిక విధ్యనానిి అవలాంబిాంచారు. 
ద్వని ముఖ్య ఉదేిశాలు...ప్రభుతీ ఖ్రుి తగిగాంచుకోవడాం- ద్వనికి ఉదోయగల సాంఖ్య తగిగాంచడాం, రైతులకు ఇచేి సబి్డీలలో కోత, 
ప్రజాస్తవలు, ఆర్యగయాం రాంగాలో ీఖ్రుి తగిగాంచడాం. 

 

 

 
 హార్గ ట్రూమన్: 1945 మార్ి నాటి అమెర్కా అధ్యక్షుడు. ఈయన “యుదధాం వలన మనాం ప్రప్ాంచాంలోకెలా ీశకితమాంతమైన 

దేశాంగా ఆవిరభవిాంచాాం. చర్త్ర మొతతాంలోనే ఇాంతటి శకితమాంత దేశాం మర్కకటి లేదు” అని పేర్కినాిరు. 
 ఐకయరాజయ సమితి: ఏరాపటు – అకోటబర్ 24, 1945 
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                    ప్రారాంభాంలో సభయ దేశాలు- 54 
                    ప్రసుతత సభయ దేశాలు – 193 (2014) 
                    అాంగాలు- 6 
                    కేాంద్రకారాయలయాం గల నగరాం- న్యయయార్ి 
                    ముఖ్య అధకార్ –  స్లక్రటర్గ జనరల్ 
                   ప్రసుతత స్లక్రటర్గ జనరల్ -  ఆాంట్లనియా గెటారస్ 

 అాంతర్ాతీయ నాయయసినాం గల నగరాం – ది హగ్ (న్సదరాీాండ్జ్) 
 వీట్ల అధకారాం: ఐకయరాజయ సమితి భద్రతా మాండలిలోని శాశీత సభయ దేశాలకు ఉాండే ఒక తీరామణానిి తిరసిర్ాంచే 

అధకారానిి “వీట్ల అధకారాం” అాందురు. 
 కమూయనిషుట శ్చబిరాం: యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ నేతృతీాంలోని కమూయనిషుట దేశాల కూటమి. 
 పెటుటబడిదార్ శ్చబిరాం: అమెర్కా నేతృతీాంలోని పెటుటబడిదార్ దేశాల కూటమి. 
 దిీ ధ్ృవ ప్రప్ాంచాం: కమూయనిషుట శ్చబిరాం, పెటుటబడిదార్ శ్చబిరాం గా ప్రప్ాంచ దేశాలు రాండుగా విడిపోయాయి. ద్వనినే దిీ ధ్ృవ 

ప్రప్ాంచాం అాందురు. 
 ప్రచిని యుదధాం: అమెర్కా, యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ ల మధ్య సిదాధాంతప్రాంగా జర్గిన యుదధమే ప్రచిని యుదధాం అాందురు. 
 ఏక ధ్ృవ ప్రప్ాంచాం: యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ విచినిాం తరువార అమెర్కా తిరుగలేని రాజయాంగా రూపొాందిాంది. ద్వనినే ఏక ధ్ృవ 

ప్రప్ాంచాం గా పిలుసుతనాిరు. 
 ప్ర్యక్ష యుదాధలు: అమెర్కా, యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ లు వివిధ్ దేశాలకు చెర్కక వైపు మదధతు ఇసూత ప్ర్యక్షాంగా  యుదాధలలో 

పాల్పగనటానిి “ప్ర్యక్ష యుదాధలు” గా పేర్కినాిరు. 
 సైనిక ఒప్పాందాలు: అమెర్కా, రషాయలు తమ మిత్రదేశాలతో సైనిక ప్రాంగా కుదురుికుని ఒప్పాందాలన “సైనిక ఒప్పాందాలు” 

అాందురు. ఉదా: NATO, SEATO, CENTO, వారా్ 
 NATO: North Atlantic Treaty Organisation (1949 లో అమెర్కా కుదురుికుాంది)  
 SEATO: South East Asian Treaty Organisation (అమెర్కా కుదురుికుాంది) 
 CENTO: Central Treaty Organisation (అమెర్కా కుదురుికుాంది) 
  వారా్: నాట్ల కు వయతిరేకాంగా రషాయ ఈ ఒప్పాందానిి కుదురుికుాంది. 
 సుపటిిక్: అాంతర్క్షాంలోకి ప్ాంపిన మొదటి ఉప్గ్రహ్ాం (రషాయ) 
 యూర్ గగార్న్: అాంతర్క్షాంలోకి వెళిళన మొదటి వయకిత (రషాయ) 
 నీల్ ఆర్మ సాాంగ్: చాంద్రుని పైకి వెళిళన మొదటి వయకిత (అమెర్కా) 
 వలస పాలిత దేశాల విముకిత: వలస పాలనలో గల దేశాలు సీతాంత్రయాం పొాందటానిి వలస పాలిత దేశాల విముకిత అాందురు.  
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 మూడవ ప్రప్ాంచదేశాలు: అమెర్కా, రషాయ కూటములలో చేరకుాండా తటసి విధ్యనానిి అనసర్ాంచే దేశాలన మూడవ 

ప్రప్ాంచదేశాలు అాందురు. 
 అల్లన విధ్యనాం: కమూయనిషుట, పెటుటబడిదార్గ విధ్యనాలకు చెాందని తటసి విధ్యనమే అల్లన విధ్యనాం. ఈ విధ్యనానిి మూడవ 

ప్రప్ాంచ దేశాలు అనసర్ాంచాయి. 
 అల్లన విధ్యన రూప్శ్చలుపలు: జవహార్ లాల్ న్సహ్రూ (భారత దేశాం), నాసర్ (ఈజిపుట), మారషల్ టిట్ల (యుగసీవియా), 

సుకర్యి (ఇాండోనేషియా) 
 బాాండుాంగ్ సమావేశాం: ఈ సమావేశాం 1955 లో ఇాండోనేషియాలోని బాాండుాంగ్ నగరాంలో జర్గిాంది. ద్వనిలో 29 ఆసియా, 

ఆఫ్రికా దేశాలు పాల్పగనాియి.  
 ప్శ్చిమ ఆసియా: యూరప్, ఆసియాల మధ్య గల ప్రాాంతానిి “ప్శ్చిమ ఆసియా లేదా మధ్య ప్రాచయాం” అాందురు.  
 ప్శ్చిమ ఆసియా సాంక్షోభాం: అరబుులు, యూదుల మధ్య పాలసీతన విష్యమై ఏరపడిన ఘరషణలన “ప్శ్చిమ ఆసియా 

సాంక్షోభాం” అాందురు.  
 వాగితత భూమి: యూదులు పాలసీతనాన “వాగితత భూమి” గా ప్ర్గణిసతరు. 
 జియానిస్ట ఉదయమాం: ప్రప్ాంచ వాయప్తాంగా ఉని యూదులన ఏకాం చేసి, తమ మాతృభూమి అయిన పాలసీతనాన తిర్గి పొాంది, 

యూదులకు ప్రతేయక దేశానిి నిర్మాంచటానికి యూదులు చేప్టిటన ఉదయమాం. 
 ఇజ్రాయిల్: యూదుల ప్రతేయక దేశాం. 
 PLO: పాలసీతన విముకిత సాంఘాం. ఇది 1964 లో జోరాాన్ లో యాసర్ అరాఫత్ నాయకతాీన ఏరపడిాంది. 
 గాీస్ నోస్త, పెర్స్సోయికా: రషాయలో నాటి రషాయ అధ్యక్షుడు మిహ్యిల్ గరుచేవ్ ప్రవేశపెటిటన ఆర్ధక సాంసిరణలు. 
 బోర్స్ ఎలి్న్: ఇతన పారీమెాంట్స తరుపున USSR న రదుిప్రుసుతనిటు ీ 1991 లో ప్రకటిాంచారు.  
 ప్ాంచశీల: ఈ ఐదు సూత్రాల శాాంతి ఒప్పాందాం భారతదేశాం, చైనాల మధ్య ఏప్రిల్ 29, 1954 న జర్గిాంది. 

 

       1. 20వ శతాబిాం చివర్ నాటికి ఒకి దేశమే ప్రప్ాంచాం మీద పెతతనాం వహస్సతాంది. ఈ నేప్థయాంలో అల్లనోదయమాం పాత్ర ఏమై 
ఉాంటుాంది? 

        20వ శతాబిాం చివర్నాటికి ఏకైక అగ్ర రాజయాంగా అమెర్కా అవతర్ాంచిాంది. దాదాపు 45 సాంవత్రాల పాటు కొనసగిన 
ప్రచిని యుదధ వాతావరణాం 1991లో యూఎస్ఎస్ఆర్ ప్తనాంతో ముగిసిాంది. ఇదే సమయాంలో క్రమక్రమాంగా ఎదుగతూ వసుతని 
‘అల్లనోదయమాం’ పాత్ర కీలకాంగా మార్ాంది. 
         i. అమెర్కా, రషాయ కూటములలో దేనిలో చేరకుాండా సీతాంత్ర విదేశాాంగ విధ్యనానిి కలిగి ఉాండటమే అల్లన విధ్యనాం. 
        ii. ప్రప్ాంచాంలో దాడులకు గర్ ిైయెెున దేశాలకు, జాతి వివక్షతకు గర్ ిైయెెున దేశాలకు, అల్లన దేశాలు అాండగా నిలబడాాయి. 
        iii. పేదర్కాం, అనార్యగయాం, వలసవాదాం, అసమానతీాం మొదలైనవి నిరూమలిాంచడానికి అల్లన దేశాలు కృషి చేసుతనాియి. 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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        iv. ప్రప్ాంచ శాాంతి న్సలకొలపడాంలో అల్లన దేశాల పాత్ర కీలకమైనది. 
         v.  అల్లన దేశాలు లేకపోతే అమెర్కా, రషాయల మధ్య కొనసగిన ప్రచిని యుదధాం ప్రతయక్ష యుదధాంగా మార్ ఉాండేది. 
         vi. మానవ హ్కుిల ప్ర్రక్షణకు, బాలల సాంక్షేమాం, ఆర్యగయ ప్ర్రక్షణ, ప్రాయవరణ ప్ర్రక్షణ మొదలైన వాటిలో ఐకయరాజయ 
సమితి చేసుతని ప్రయతాిలకు అల్లన దేశాలు ఎాంతో సహ్కర్సుతనాియి. 

2. భారత దేశానికి పొరుగ దేశాలతో ఈ దిగవ అాంశాలతో సాంబాంధ్యనిి చూప్డానికి ఒక ప్టిటక తయారు చేయాండి? 
    1) ఘరషణకు కారణమైన అాంశాలు 2) యుదధ సాంఘటనలు 3) సహాయ, సహ్కారఘటనలు. 

భారత 
పొరుగదేశాం 

ఘరషణకు కారణమైన 
అాంశాలు 

యుదధ సాంఘటనలు సహాయ, సహ్కార ఘటనలు 

చైనా 1) జమూమ - కాశీమర్ , 
సికిిాం, అరుణాచల్ 
ప్రదేశ్ లతో సర్హ్దు ి
వివాదాం 2) టిబెట్స వివాదాం 

1) 1962లో భారత్ పై చైనా దాడి, భారత్ ప్రతి దాడి 1) 1954లో ప్ాంచశీల ఒప్పాందాం 2) 
ఇట్లవలి కాలాంలో రాండు దేశాల 
ప్రధ్యనమాంత్రులు చేసుకుని ఒప్పాందాలు 

పాకిసతన్ 1) కాశీమర్ సమసయ 2) 
సర్హ్దుి వివాదాలు 3) 
తీవ్రవాద సమసయ 4) నద్వ 
జలాల ప్ాంప్కాం సమసయ 

1) 1941-48లో కాశీమర్ విష్యాంలో యుదధాం 2) 
1965లో కాశీమర్ విష్యాంలో యుదధాం 3) 1971లో 
బాంగాీదేశ్ విముకిత కోసాం యుదధాం 4) 1998-99లో 
కార్గల్ ఆక్రమణ సాందరభాంగా యుదధాం 

1) 1965లో తాషెిాంట్స ఒప్పాందాం 2) 
1972లో సిమా ీఒప్పాందాం 3) వాణిజయాం, 
క్రీడలు, ప్రాయటక, సాంసిృతిక 
రాంగాలలో సహ్కారాం 

బాంగాీదేశ్ 1) సర్హ్దుి సమసయ 2) 
చొరబాటు సమసయ 3) నద్వ 
జలాల ప్ాంప్కాం సమసయ 

1) 1971లో పాకిసతన్ నాంచి వేరుప్డటానికి చేసిన 
పోరాటాంలో భారతదేశాం సహ్కర్ాంచి పాకిసతన్ తో 
యుదధాం చేసిాంది. 

1) 1971లో బాంగాీదేశ్ ఏరపడిన వెాంటనే 
25 సాంవత్రాల శాాంతి ఒప్పాందాం 
2)వాణిజయాం, క్రీడలు, సాంసిృతిక 
రాంగాలోీ సహ్కారాం 

శ్రీలాంక 1) తమిళ్లల సమసయ 1) ప్రతయక్ష యుదధాం ఏద్వ జరగలేదు 2) తమిళ్ 
తీవ్రవాదులన అణచివేయడానికి మన దేశ సైనయాం 
వెళిీాంది. 

1) క్రీడలు, సాంసిృతిక, ప్రాయటకాం 
మొద లైన విష్యాలో ీసహ్కారాం 
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 పౌర హ్కుిలు: దేశాంలోని ప్రతీ పౌరుడు సమానాంగా అనభవాంచే హ్కుిలన పౌర హ్కుిలు అాందురు. 
 పౌర హ్కుిల ఉదయమాం: అమెర్కాలోని నలీ జాతీయులు తమ ప్టీ చూపిన వివక్షతకు వయతిరేకాంగా మార్టన్ లూథర్ కిాంగ్ 

నేతృతీాంలో చేప్టిటన ఉదయమాం. 
 మానవ హ్కుిలు: ప్రప్ాంచాంలోని ప్రతి మానవుడు అనభవిాంచే హ్కుిలన మానవ హ్కుిలు అాందురు. ఉదా: భావ ప్రకటన 

స్తీచి హ్కుి. 
 మానవ హ్కుిల ఉదయమాం: రషాయలోని కమూయనిషుట ప్రభుతీాం భావ ప్రకటన, కదలికలకు స్తీచి వాంటి వాటిపై ప్ర్మితులన 

విధాంచటానిి వయతిరేకిసూత యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ లో ఈ ఉదయమానిి చేప్టాటరు. 
 అణు వయతిరేక, యుదధ వయతిరేక ఉదయమాలు: అమెర్కా వాంటి దేశాలలో యుదాధలకు వయతిరేకాంగా అకిడ ప్రజలు ప్రభుతాీలపై 

ఉదయమాలు చేప్టాటరు. 
 SALT: సాటెజిక్ ఆర్మి లిమిటేష్న్ టాక్్ 
 START: సాటెజిక్ ఆర్మి ర్డక్న్ ట్రీట్ల. ద్వనిపై 1991 లో అమెర్కా, యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ లు సాంతకాలు చేసయి. 
 గ్రీన్ పీస్ ఉదయమాం: గ్రీన్ పీస్ అనే ప్డవ పేరున ఈ ఉదయమానికి ఆ పేరు వచిిాంది. ద్వని ప్రధ్యన కారాయలయాం ఆమ్ సటర్ డాాం 

(హాలాండ్జ)లో కలదు. సముద్ర గరభాంలో అమెర్కా చేప్టిటన అణు ప్ర్గక్షలకు వయతిరేకాంగా ఈ ఉదయమాం మొదలైనది. 
 భోపాల్ గాయస్ దురఘటన: 1984 లో భోపాల్ లోని యునియన్ కారతుడ్జ కాంపెనీ (తరువాత ద్వనిని డౌ కాంపెనీకి అమేమశారు) 

నాంచి వెలువడిన విష్వాయువు (మిథైల్ ఐస్ససైనైడ్జ) వలన వేల మాంది చనిపోయారు. మరాంతో మాంది దాని ప్రభావాం వలన 
ఇప్పటికీ బాధ్ ప్డుతునాిరు. ద్వనినే భోపాల్ గాయస్ దురఘటన గా పేర్కినాిరు. 

 సైలెాంట్స వాయల్ల ఉదయమాం: కేరళ్లోని సైలెాంట్స వాయల్లలో ప్రవహసుతని రాండు నదులపై ఆనకటటలు నిరామణ ప్రతిపాదనకు 
వయతిరేకాంగా ఈ ఉదయమాం జర్గిాంది. ద్వని ఫలితాంగా సైలెాంట్స వాయల్లని 1985 లో జాతీయ పార్ి గా ప్రకటిాంచారు. 

 ఆడవాళీ్ల ఏకమైతే ఉదయమాం: ఇది ఆాంధ్రప్రదేశ్ లో న్సలూీరు జిలాీలో సరాకు వయతిరేకాంగా జర్గిాంది. 
 మైరా పైబీ ఉదయమాం: మైటై భాష్లో మైరా పైబీ అాంటే కాగడాలు ప్టుటకునివాళ్లీ అని అరధాం. తాగి గొడవ చేసుతని సయుధ్ 

దళాలకు వయతిరేకాంగా ఈ ఉదయమానిి మణిపూర్ లోని మహళ్లు నిరీహాంచారు. నాయకతీాం వహాంచిన మహళ్ – ఇర్యాం 
ష్ర్మలా  

 AFSPA: సయుధ్ దళాల ప్రతేయక అధకారాల చటటాం. ద్వనిని 1958 లో చేసరు.  
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     1. సమాజిక ఉదయమాల మౌలిక అాంశాలు ఏమిటి? 
          సమాజిక ఉదయమాల మౌలిక అాంశాలు: 
               i. మానవ హ్కుిలు 
               ii. ప్రాయవరణాం 
               iii. సమానతీాం 
              iv. నష్ట ప్ర్హారాం 
              v. ఆాంక్షలు లేని స్తీచాియుత జీవనాం 

      2. అమెర్కాలోని నలీ జాతీయులు, మైరాపైబీ ఉదయమాల మధ్య పోలికలు, తేడాలు ఏమిటి? 
    పోలికలు: 

i. రాండు ఉదయమాలు పౌరహ్కుిలు, మానవ హ్కుిల కోసాం జర్గిాంది. 
ii. ఇవి ప్రభుతీాం చేసిన చటాటలకు వయతి రేకాంగా జర్గాయి. 

    తేడాలు: 
అమెర్కా నలీజాతీయుల ఉదయమాం మైరాపైబీ ఉదయమాం 

1) పురుషులు ప్రధ్యన పాత్ర వహాంచారు. 
2) ప్గటిపూట ప్రదరశనలు, నిరసన సభలు ఊరేగిాంపుల దాీరా 
ఉదయమాంనడిచిాంది. 
3) మార్టన్ లూథర్ కిాంగ్ లాాంటి సమరివాంతమైన నాయకతీాం ఉాంది. 
4) వీర్ ప్రధ్యన డిమాాండ్జ ‘పౌర హ్కుిల చటటాం’న చేయడాం. 

 
1) మహళ్లు ప్రధ్యన పాత్ర వహాంచారు 
2) రాత్రపూట గ్రామాలు, ప్టటణాలోీ మహళ్లు ప్హారా 
కాస్తవారు. 
3) సర్ ిైయెెున నాయకతీాం లేదు. 
4) వీర్ ప్రధ్యన డిమాాండ్జ సయుధ్ దళాల ప్రతేయక అధకారాల 
చటాటనిి రదుి చేయడాం. 

 

 

 

 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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 సమాచారాం: ప్రభుతాీనికి సాంబాంధాంచిన ర్కారుాలు, డాకుయమెాంటుీ, ఈ-మెయిల్్, ప్త్రకా ప్రకటనలు, ఏ ఇతర ఎలకాానిక్ 
రూప్ాంలో గల ఇతర అనిి అాంశాలన సమాచారాం అాందురు. 

 సమాచార హ్కుి చటటాం: ద్వనిని భారత పారీమెాంట్స 2005 లో చేసిాంది. 
 PIO: Public Information Officer (ప్రజా సమాచార అధకార్).  
 అపిపలేట్స అధకార్: సమాచార హ్కుి చటటాం ప్రకారాం దిగవ సియి అధకార్పై ఫిరాయదులన సీీకర్ాంచే అధకార్ని అపిపలేట్స 

అధకార్ అాందురు. 
 పారదరశకత: ఎటువాంటి దాప్రకాం లేకుాండా ఉాండటానిి పారదరశకత అాందురు. 
 PWD: Public Works Department (ప్రజా ప్నల శాఖ్) 
 RTI: Right To Information (సమాచార హ్కుి)  
 సమాచార హ్కుి ప్ర్ధలోకి వచేి సాంసిలు: రాజాయాంగాం కిాంద ఏరపడిన సాంసిలు, పారీమెాంట్స లేదా రాష్ట్ర శాసన సభల 

ప్రకారాం ఏరపడిన సాంసిలు, సాంబాంధత ప్రభుత్వ ఆదేశాలు లేదా నోటిఫికేష్న్ దాీరా ఏరపడిన సాంసిలు, ప్రభుతీ సాంస,ి 
ప్రభుతీ నియాంత్రణ సాంస,ి ప్రభుతీాం నిధులన సమకూర్ిన సాంసిలు. 

 సమాచారాం వెలీడి చెయయటానికి మినహాయిాంపులు:  
1. భారత సరీభౌమతాీనిి, సమగ్రతన ప్రభావితాం చేస్త సమాచారాం. 
2.  పారీమెాంట్స లేదా రాష్ట్ర శాసన సభల హ్కుిలకు భాంగాం కలిగిాంచే సమాచారాం. 
3.  గప్యాంగా ఉాంచుతారని భావనతో విదేశ ప్రభుతాీల నాంచి అాందిన సమాచారాం. 
4.  ఒక వయకిత జీవితానికి లేదా భౌతిక భద్రతకు భాంగాం కలిగిాంచే సమాచారాం. 

 నాయయ స్తవల పీఠాల చటటాం: ద్వనిని 1987 లో భారత పారీమెాంట్స చేసిాంది. 
 NALSA: National Legal Services Authority (జాతీయ నాయయస్తవల ప్రాధకార సాంసి) 
 SLSA: State Legal Services Authority (రాష్ట్ర నాయయస్తవల ప్రాధకార సాంస)ి. ద్వని అధప్తిగా, పాయట్రన్ ఇన్ చీఫ్ గా 

రాష్ట్ర హైకోరుట చీఫ్ జసిటస్ వుాంటారు. ద్వని కారయనిరాీహ్క చైరమన్ గా ప్దవిలో ఉని లేదా ప్దవీ విరమణ చేసిన హైకోరుట జడి ్
వుాంటారు. 

 జిలాీ నాయయ స్తవల ప్రాధకార సాంస:ి జిలా ీజడి్ ద్వనికి ఎక్్ అఫిషియో ఛైరమన్ గా వుాంటారు.  
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 లోక్ అదాలత్: నాయయ స్తవల ప్రాధకార సాంసిల చటటాం ప్రకారాం పేదలకు ఉచితాంగా, వేగాంగా నాయయ స్తవలన అాందిాంచే 

సాంసిన లోక్ అదాలత్ అాందురు. ద్వనిని ప్రతి మాండలాం లేదా తాలుకా సియిలో నిరీహసతరు. సీనియర్ సివిల్ జడి్ ద్వనికి 
ఛైరమన్ గా వుాంటారు.  

 సివిల్ కేసులు: భూమి, ఆసిత, వివాహ్ాం, విడాకులకు సాంబధాంచిన కేసులన సివిల్ కేసులు అాందురు. 
 వయభిచార వృతిత నివారణ చటటాం: 1956 లో చేయబడిాంది. 
 బాల నేరసుిల నాయయ చటటాం: 1986 లో చేయబడిాంది. 

 

 

   1. సమాచార హ్కుి చటటాం వలీ ప్రభుతీాం ప్నిని మెరుగప్రిటాం, ప్రయవేక్షిాంచడాం ఎలా సధ్యమవుతుాంది? 

        i. సమాచార హ్కుి చటటాం వలీ ప్రభుతీాం ప్నిని మెరుగప్రుికోవడాం తప్పని సర్ అయిాంది. ఈ చటటాం వలీ ఇపుపడు ప్రతి 
ప్రభుతీాం శాఖ్ ర్కారుాలన నిరీహాంచి వాటిని అడిగిన పౌరులకు అాందుబాటులో ఉాంచాలి. 
        ii. ప్రతిప్రభుతీ శాఖ్ కొనిి నియమ నిబాంధ్నల ఆధ్యరాంగా ప్ని చేసుతాంది. తన ర్యజువార్గ కారయక్రమాలలో భాగాంగా 
ఉప్యోగిాంచే ఉతతర ప్రతుయతతరాలనీి సమాచారాం అవుతాయి. 
        iii. పౌరులెవీరూ అడగకుాండానే ప్రతిశాఖ్ తమకు సాంబాంధాంచిన కొనిి వివరాలన సీచిాందాంగా ప్రజలకు బహరగతాం చేయాలి. 
ఉదా: ఒక పాఠశాలలో ఎాంతమాంది విదాయరుిలు చదువుతునాిరు. ఆర్యజు ఎాంతమాంది హాజరయాయరు. ఎాంతమాంది మధ్యయహ్ి భోజనాం 
చేశారు తదితర వివరాలు. 

       iv. పై విధ్ాంగా సమాచార హ్కుి చటటాం వల ీప్రభుతీాం ప్నిని మెరుగప్రిటాం, ప్రయవేక్షిాంచడాం సధ్యమవుతుాంది. 

   2.సమాచారాం అని దేనిని అాంటారు? ప్రతి ప్రభుతీ శాఖ్లో అధ ఏవిధ్ాంగా ఉతపనిమవుతుాంది? పై అధకార్, కిాంది అధకార్ మధ్య  
జర్గే మౌఖిక సాంభాష్ణ సమాచారాం అవుతుాందా? 

     i. సమాచారాం: సమాచార హ్కుి చటటాం ప్రకారాం సమాచారాం అనేక రూపాలలో ఉాంటుాంది. ర్కారుాలు, డాకుయమెాంటుీ, మెమోలు, 
ఈ–మెయిల్్, అభిప్రాయాలు, సలహాలు, ప్త్రకాప్రకటనలు, సరుియలరీు, ఆదేశాలు, లాగ్ పుసతకాలు, ఒప్పాందాలు, నివేదికలు, ప్త్రాలు, 
నమూనాలు, మోడల్్ వాంటి రూపాలలో ఉని మెట్లర్యల్ ఏ ఎలకాానిక్ రూప్ాంలోనైనా ఉని గణాాంకాలు. ఇవి ప్రభుతీ సాంసిలకు 
చెాందినవి కావచుి.  
    ii. సమాచారాం ఉతపనిాం కావడాం: ప్రతి ప్రభుతీ శాఖ్ కొనిి నియమ, నిబాంధ్నల ఆధ్యరాంగా ప్ని చేసుతాంది. ఈ నియమాలన 
పాటిసూత వారు చేస్త ప్నలకు సాంబాంధాంచి కొనిి ర్కారుాలు నిరీహాంచాలి. తీసుకుని నిరణయాల వివరణ ఉాండాలి. వీటి ఆధ్యరాంగా 
వయవసిలో అనేక రాత ప్త్రాలు రూపొాందుతాయి. ఈ విధ్ాంగా సమాచారాం ఉతపనిమౌతుాంది. 
ఉదా: ఆర్యగయశాఖ్లో డాకటరుీ, నరు్ల ఎాంపిక, నియామకాం, బదిల్లలకు సాంబాంధాంచిన విష్యాలు. రవెన్యయశాఖ్లో భూమి 

2 & 4 మార్కుల ప్ర శ్నలు 
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ర్కారుాలకు సాంబాంధాంచిన విష్యాలు. 
     iii. మౌఖిక సాంభాష్ణ సమాచారాం కాదు, సమాచారాం అనేది ఖ్చిితాంగా రాత మూలకాంగా ఉాండాలి అది పేప్రు రూప్ాంలో 
కావచుి ఎలకాానిక్ రూప్ాంలో కావచుి. 

      3. దేశాంలోని వివిధ్ ప్రభుతీ శాఖ్ల నాంచి ఏ పౌరుడికైనా సమాచారాం అాందుబాటులో ఉాండేలా చెయయడానికి ఎటువాంటి చరయలు 
తీసుకునాిరు? 

           దేశాంలోని వివిధ్ ప్రభుతీ శాఖ్ల నాంచి ఏ పౌరుడికైనా సమాచారాం అాందుబాటులో ఉాండేలా చెయయడానికి ఎటువాంటి చరయలు 
తీసుకునాిరు. అవి; 

       i. ప్రతీ ప్రభుతీ కారాయలయాంలో ప్రజలకు సమాచారానిి అాందజేయటానికి “ప్రజా సమాచార అధకార్” ని నియమిాంచారు. 

      ii.  ప్రతీ ప్రభుతీ శాఖ్ తమ శాఖ్కు సాంబాంధాంచిన సమాచారానిి కాంపూయటర్గకర్ాంచి, ప్రజలకు ఇాంటరిట్స లో అాందుబాటులో 
ఉాంచాయి. 

    4. సమాచార హ్కుి చటటాం ప్రజాసీమాయనికి ఉని అసలైన సూ్ర్తని తెలియజేసుతాంది. ద్వనిని మీరు ఎలా సమర్ిసతరు? 

         సమాచార హ్కుి చటటాం, 2005 ప్రజాసీమాయనికి అసలైన సూ్ర్తగా నిలుసుతాందని చెప్పవచుిన. 
       i. ప్రజాసీమయాంలో ప్రభుతాీలన ప్రజలే ఎనికుాంటారు. కాబటిట ప్రభుతీాంలో ఏాం జరుగతోాందని వార్ తెలియాలి్న అవసరాం 
ఉాంది. 
       ii. ఈ చటటాం లేక ముాందు సమానయ ప్రజలకు ప్రభుతీ కారాయలయాలకు సాంబాంధాంచిన సమాచారాం తెలిస్తది కాదు. 
       iii. ఈ చటటాం వచిిన తరాీత ప్రభుతీాంలో జర్గే అనిి కారయక్రమాలు అాంటే నిధుల మాంజూరు, ఖ్రుి, నాణయత, ఉదోయగల 
నియామకాలు, సిలర్షిప్లు మొదలైన అనిి విష్యాలు ప్రజలు తెలుసుకోవచుి. 
      iv. ప్రభుతీ వయవహారాలలో దాప్ర్కాం లేని విధ్యనాం అనసర్ాంచబడుతుాంది. కొనిి విష్యాలన పారుిలు అడగకుాండానే ప్రభుతీ 
శాఖ్లు బహరగతాం చేసి ప్రదర్శాంచాలి్ ఉాంటుాంది. 

     5. రాష్ట్ర, కేాంద్ర సమాచార కారాయలయాలకు సీయాం ప్రతిప్తిత ఎాందుకు ఇచాిరు? 
        i. రాష్ట్ర, కేాంద్ర సమాచార కారాయలయాలు సీయాం ప్రతిప్తిత కలిగన సాంసిలు. 
        ii. ఏ ఇతర సాంస ిలేక వయకిత అధకారానికి లోబడి ఉాండకుాండా ఉాండటానికి సీయాంప్రతిప్తిత కలిపాంచారు. 

     6. గ్రామపెదిలు, కోరుటలు తగాదాలు/వివాదాలన ప్ర్ష్ిర్ాంచే విధ్యనాలన పోలిాండి. మీరు దేనిని ఇష్టప్డతారు. ఎాందుకు?   

           గ్రామపెదలిు: గ్రామాలలో ప్రజల తగాదాలన తీరిడానికి అనిి విష్యాలన గ్రామ పెదిల ముాందు చర్ిాంచి ప్రశాాంతాంగా 
అాందర్కీ అమోదయోగయాంగా ప్ర్ష్ిర్ాంచడాం మన దేశాంలో అనాదిగా వసుతని విధ్యనాం. ద్వని వలీ తగాదాలు తీర్తగతిన ప్ర్షాిరాం 
అవుతాయి. 
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          కోరుటలు: ప్రజల మధ్య వచిిన తగాదాలన ప్ర్ష్ిర్ాంచడానికి కోరుటలు ఉనాియి. అయితే ఇవి కొనిి నియమ నిబాంధ్నలకు 
లోబడి ప్నిచేసతయి. అమలులో ఉని చటాటల ఆధ్యరాంగా, సక్షులన విచార్సూత కోరుటలు నాయయానిి అాందిసతయి. అయితే కోరుటలలో 
కేసులు తేలడానికి సుద్వరఘ సమయాం ప్డుతుాంది. 
ఈ రాండు విధ్యనాలలో గ్రామపెదిలు ప్ర్ష్ిర్ాంచే విధ్యనానేి నేన ఇష్టప్డతాన. ఎాందుకాంటే ఎకుివ ఖ్రుి లేకుాండా తీర్త గతిన 
తగాదా ప్ర్షాిరాం అవుతుాంది.    

      7.నాయయ సహాయాం ఆశ్చాంచే ప్రజలకు నాయయ స్తవల ప్రాధ్యనయత సాంస ిఏ విధ్ాంగా దోహ్ద ప్డుతుాంది? 
    i. గ్రామాలలో ప్రజల తగాదాలన తీరిడానికి అనిి విష్యాలన గ్రామ పెదిల ముాందు చర్ిాంచి ప్రశాాంతాంగా అాందర్కీ     
అమోదయోగయాంగా ప్ర్ష్ిర్ాంచడటాం మన దేశాంలో అనాదిగా జరుగతోాంది. 
    ii. ఇదే ప్దితిలో ప్రజలకు సతీర నాయయానిి అాందిాంచడానికి లోక్ అదాలత్లన ఏరాపటు చేశారు. 
   iii. వీటి దాీరా నాయయకోవిదులు, అధకారులు, అనధకార ప్రముఖుల సమక్షాంలో సుహ్దాభవ వాతావరణాంలో, ప్రసపర 
అాంగీకారాంతో తాగాదాలన, వివాదాలన ప్ర్ష్ిర్ాంచుకోవచుి. 
   iv. ఖ్రుి లేకుాండా తీర్తగతిన నాయయాం పొాందవచుి. 
    v. కోరుటలో ద్వరఘ కాలాంగా అప్ర్ష్ితాంగా ఉని కేసులన ఎటువాంటి ఖ్రుి లేకుాండా వెాంటనే ప్ర్ష్ిర్ాంచుకోవడానికి లోక్ అదాలత్ 
సహాయప్డుతుాంది. 
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1. క్రిాంద ఇవీబడిన బార్ గ్రాఫ్ న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. క్రిాంద ఇవీబడిన ప్టిటకన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. 16 వ శతాబిాంలో యుదధ మరణాల సాంఖ్య? 
1.6 మిలియన ీ

ii. ప్రతీ శతాబిాంకి యుదధ మరణాల సాంఖ్య 
పెరగటానికి కారణాం ఏమై ఉాండవచుి? 
సాంకేతికత అభివృదిధ చెాందటాం 

iii. ఏ శతాబిాం నాంచి ఏ శతాబానిికి మధ్య ప్రతి 
వెయియ మాందికి యుదధ మరణాలు తగాగయి? 
17 వ శతాబిాం నాండి 18 వ శతాబిాం మధ్య 

iv. ఈ బార్ గ్రాఫ్ ఏ అాంశానిి తెలియజేసుతాంది? 
1500 – 1999 మధ్య యుదధ మరణాలు 

i. రషాయపై జరమనీ దాండెతితన సాంవత్రాం ? 
1941 

ii. ఐకయరాజయ సమితి సిప్న జర్గిన సాంవత్రాం? 
1945 

iii. 1919 లో జర్గిన సాంఘటనలు ఏవి? 
వర్యిల్్ ఒప్పాందాం, నానాజాతి సమితి ఏరాపటు 

iv. కమూయనిషుట విప్ీవాం సాంభవిాంచిన సాంవత్రాం? 
1917 
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3. క్రిాంద ఇవీబడిన బార్ గ్రాఫ్ న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. క్రిాంద ఇవీబడిన ప్టిటకన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  ఈ గ్రాఫ్ ఏ కాలానికి సాంబాంధాంచినది? 
1880-1914 

ii. 1910 లో ఆయుధ్యలపై పెటిటన మొతతాం ఖ్రుి 
ఎాంత? 
288 మిలియన్ పౌాండుీ 

iii. ఆయుధ్యలపై పెటిటన ఖ్రుిలో ఎలాాంటి మారుపలు 
వచాియి? 
దశాబాినికి దశాబాినికి ఖ్రుి పెర్గిాంది 

iv. ఈ గ్రాఫ్ ఏ దేశాల సైనిక ఖ్రుిన 
తెలియజేసుతాంది? 
జరమనీ, ఆసిాయా-హ్ాంగర్గ, బ్రిటన్, రషాయ, ఇటల్ల, 
ఫ్రాన్్ 

i.  రషాయలో భూముల ఏకీకరణ ఎవరు కాలాంలో 
జర్గిాంది? 
సటలిన్ 

ii. రకతసికత ఆదివారాం చోటుచేసుకుని దేశాం ఏది? 
రషాయ 

iii. రషాయ స్సష్ల్ ప్రజాసీమిక కార్మకుల పార్గట 
ఏరాపటు ఎపుపడు జర్గిాంది? 
1898 

iv. కొమిన్ టర్ి ఏరాపటు ఏ సిదాధాంత ప్రాతిప్దికన 
జర్గిాంది? 
కమూయనిజాం 
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5. క్రిాంద ఇవీబడిన ప్టిటకన చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. క్రిాంద ఇవీబడిన బార్ గ్రాఫ్ న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

i.  వైమర్ గణతాంత్రాం ఏరపడిన దేశాం ఏది? 
జరమనీ 

ii. రాండవ ప్రప్ాంచ యుదాధనికి తక్షణ కారణాం? 
పోలెాండ్జ పై జరమనీ దాండెతతడాం 

iii. 1941 లో జర్గిన రాండు సాంఘటనలన 
రాయాండి? 
యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ పై జరమనీ దాండెతతడాం, 
యూదుల పై సమూహక హ్తాయకాాండ 

iv. హటీర్ జరమనీకి ఛాన్లర్ కావటాం ఏ 
సాంవత్రాంలో జర్గిాంది? 
జనవర్ 30, 1933 

i.  రాజాయాంగాం ఎపుపడు అమలులోకి వచిిాంది? 
జనవర్ 26, 1950 

ii. ఎకుివ రాజాయాంగ సవరణలు ఏ ప్రధ్యన మాంత్ర 
కాలాంలో జర్గాయి? 
ఇాంధరా గాాంధీ 

iii. తకుివ రాజాయాంగ సవరణలు జర్గిన కాలాం? 
1951-60 

iv. 1991-2000 లో ఎనిి రాజాయాంగ సవరణలు 
జర్గాయి? 
16 
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7. క్రిాంద ఇవీబడిన “పై చార్ట” న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ఇవీబడిన పై చారుట ప్రకారాం ఏక పార్ట ఆధప్తాయనిి ప్రదర్శాంచిన పార్గట ఏది?  
భారత జాతీయ కాాంగ్రెస్ 

ii. 1962 లో రాండువ పెద ిపార్గటగా అవతర్ాంచిన పార్గట ఏది?  
భారత కమూయనిషుట పార్గట 

iii. 1952-1962 మధ్య కాలాంలో కాాంగ్రెస్ పార్గట గెలుచుకుని సినాలలో వచిిన మారుప ఏమిటి? 
మూడు సినాలు తగాగయి 

iv. 1952 లో పీపుల్్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రాంట్స గెలుచుకుని సినాలు ఎనిి?   
7 
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8. క్రిాంద ఇవీబడిన “ప్టిటక” న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. బాబ్రి మసీద్ కూలిివేత నాటి ప్రధ్యనమాంత్ర ఎవరు? 
శ్రీ పి.వి. నరసిాంగరావు 

ii. మాండల కమీష్న్ సిఫారు్లన అమలుచేసిన ప్రధ్యనమాంత్ర? 
శ్రీ వి.పి.సిాంగ్ 

iii. ఆప్రేష్న్ బీ్ల సటర్ ఏ సాంవత్రాంలో చోటుచేసుకుాంది? 
1984 

iv. రామజనమ భూమి రథయాత్రన నిరీహాంచినది? 
ఎల్.కె.అధ్యీని 

www.bestsocialteacher.com



Page | 162 

 
www.digitalsocialteacher.in 

10వ తరగతి- సాంఘిక శాస్త్రాం- డిజిటల్ నోట్స్ 
 

9. క్రిాంద ఇవీబడిన “పై చార్ట” న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. క్రిాంద ఇవీబడిన “గ్రాఫ్” న చదివి, వాయఖయనిాంచాండి. 

  

 

 

 

 

 

 

i. యునైటెడ్జ ఫ్రాంట్స ప్రభుతీ కాలము? 
1996-1998 

ii. నేష్నల్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్్ కు నాయకతీాం వహాంచిన పార్గట? 
భారతీయ జనతా పార్గట 

iii. నేష్నల్ ఫ్రాంట్స ప్రభుతాీనికి మదితునిచిిన పార్గటలు? 
సిపిఎాం, సిపిఐ, బిజెపి 

iv. సాంకీరణ ప్రభుతీాం అనగానేమి? 
ఒకటి కాంటే ఎకుివ పార్గటలు ఒక కూటమిగా ఏరపడి, ఏరాపటు చేసిన ప్రభుతాీనిి సాంకీరణ ప్రభుతీాం అాందురు. 

i. ఈ గ్రాఫ్ 1945-2005 ల మధ్య కాలాంలో రషాయ, 
అమెర్కాలలో అణాయయుధ్యల సాంఖ్యలో వచిిన 
మారుపన తెలుపుతుాంది. 

ii. మొదటిలో అమెర్కాలో అణాీయుధ్యల సాంఖ్య 
ఎకుివుగా ఉనిప్పటికి, 1975 నాటికి రషాయ 
మిాంచిపోయిాంది. 
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11. క్రిాంద ఇవీబడిన “లైన్ గ్రాఫ్” న చదివి, దిగవ ప్రశిలకు సమాధ్యనాలు రాయాండి. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. భారత దేశానికి పొరుగ దేశాలతో ఈ దిగవ అాంశాలతో సాంబాంధ్యనిి చూప్టానికి ఒక ప్టిటకన తయారు చెయయాండి. 
ఘరషణకు కారణమైన అాంశాలు; యుదధ సాంఘటనలు; సహాయ, సహ్కార ఘటనలు. 

13. సమాజిక ఉదయమాలపై ఒక ప్టిటక తయారు చెయయటానికి ఇకిడ కొనిి అాంశాలు ఉనాియి. వీటిని ఆధ్యరాంగా ప్టిటక 
తయారుచేసి వివిధ్ ఉదయమాల మధ్య పోలికలు, తేడాలన గర్తాంచాండి. 
ఉదయమాం దృషిట పెటిటన ప్రధ్యన అాంశాం; ఎకిడ జర్గిాంది; ప్రధ్యన కోర్కలు; నిరసన తెలియచేసిన ప్దధతులు; ముఖ్యమైన 
నాయకులు; ప్రభుతీాం సపాందిాంచిన తీరు; సమాజాంపై ఉాండే ప్రభావాం. 
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విజ్ఞ ప్తి  : 

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

సహకరిించగలర్క. 
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