




CHAPTER WISE TEST-01
Section-1 

కమ ెంట్ అప ైర్స్ :- 
జనరల్ స ైన్స్ :- కొలతలు -ప్రమాణాలు, ధ్వతు, కెంతి 
ఫారతదేశ చమితర :  1857 సతృభల తిరుగుబాటు ,కరణాలు ,  అణిచివేత  
తృలిటీ :- తాతివ ిక (ఫావజాల సెంబెంధ్) సవళ్ళు, తృశ్ాతయ మకీయ సెంసథలు 
- సెంప్రదాయ సమాజ తుమిితుల మధ్య వ ైరుధాయలు, మజాయెంగ మౌలిక 
సవరూప్ెం మారుుకు యతాాలు, ప్రప్ెంచీకరణవదెం - మజకీయ సెందిగధత 
జాగరప :- ఫారత దేశ ఉతుకి-ఫౌగోలుక అెంశ్లు, ఫారతదేశ న ైసమిిక 
సవరూతృలువిప్తువ లు  
విప్తువ లు:  వ ైప్మీతయెం 
ప్మయవరణెం :- సఽసథమభివృదిి  - లక్ష్యయలు
మీజతుెంగ్ :- Analogy, Classification 
దతావ ెంశ విశ్లేషణ :- దతావ ెంశ ప్టటికీకరణ 
ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన అెంశెం



Section-2: 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఫౌగోలుక లక్షణాలు మమయిు సెంసకృతి ై 
వీటట ప్రఫావెం, చమతిర ప్ూరవ యుగెం, శ్తవహనఽలు 
మమియు ఇక్ష్యవకులు. వీమి కలములలో సెంఘిక, ఆమిథక 
మమియు మత ప్మసిథతులు. సహితయెం, కళ్లు మమయిు 
వసఽవ లకు వీమి తోడ్ాుటు, తూరుు / వేెంగి ఙాళ్ళకుయలు. 
మతెం, తెలుగు ఫాష, సహతియెం, కళ్లు మమయి 
వసఽవ లకు వీమి తోడ్ాుటు. 



Section-3: 

ఫారత దేశ సమజిక ,ఆమిథక లక్ష్యయలు ,ఘనతలు ,కొతవ  
ఆమిథక సెంసకరణలు 1991,ఆమిథక వయవసథ  తుయెంతరణ 
,తుయెంతరణ సెంసథల ఏముటు ,తూతి ఆయోగ్ సహకర 
సమాఖ్య వదెం ,ఆమిథక వనరులు విక ెందరరకరణ 
,సమ్మిలుత సఽసథర అభివృదిధకి అవమోధాలు కరణాలు 
,ప్రయవసనాలు ,ప్మిసకమలు.



1. ఈ క్రింది వటిలో సరి అయనవి గురితించిండి: 

a. 42 వ రజ్యింగ సవరణ రకరిం కొతుి సిందరాలోో  ప్ర థమిక 
హకకులక రదఽు  చేయవచఽు అతు ేరకుననిరు.

b. 44 వ రజ్యింగ సవరణ రకరిం రష్్టరతి  బిలకో  తు ునఃసమీక్ష క్ 
ింలేడు 

c. ప్రోమ ింట్ కక రజ్యింగ సవరణ అధికరిం ఉనిపటికీ రజ్యింగ 
మౌళిక సవరూిం మారచు అధికరిం లేదతు రధనన ననయయమూరిత 
జస్స్ సకర  ేరకుననిరు.

(A) Only c (B) a, b  (C) Only b  (D) a, c 



Explanation: 
• 24వ రజ్యింగ సవరణ (1971) - దీతు దనవర రజ్యింగింలోతు ఏ 

భాగమున ైన సవరిించే అధికరిం ప్రోమ ింట్ కక కల్పించబడిింది. 
• 42వ రజ్యింగ సవరణ (1976) - రష్్టరతి  కబిన ట్ సలహానఽ 

తపతుసరిగ ప్టిించనల్ 74(1)నఽ సవరిించనరు. 
VII వ షెడాయలకనఽ సవరిించి కొతుి అింశలనఽ రష్్టర జ్బితననఽిండి 

ఉమమడి జ్బితనకక బదిలీ చేసరు. 
(అడవులక, వనయప్ర ణి సింరక్షణ, తూతుకలక - కొలతలక )
• లోక్ సభ, అసెింబో్ల సటో సింఖ్యలో 2001 వరకక మారుప లేకకిండన 

చేయడిం (84వ సవరణ దనవర 2026 వరకక ప్ొ డిగిించనరు)
• IVA నఽ రజ్యింగింలో ప్ొ ిందఽరచనరు (ప్ర థమిక విధఽలక)
• 44వ రజ్యింగ సవరణ - మింతిర మిండల్ ింన సఫరసఽలనఽ 

రష్్టరతి కచవలిం ఒక సరిమాతరమే ునః రిశీలనకక ింబడునఽ 
• ఆసత  హకకునఽ ప్ర థమిక హకకుల జ్బితననఽిండి తీసవేశరు 
• ముట్ముదటి సరిగ కబిన ట్ అనే దనతుి (352 తుబింధన) 

చేరురు 





2. ఈ కిరెంది వటటలో సమిఅభనవి గుమివెంచెండ్ి.
a .ప్రప్ెంచ తృో లియో దినోత్వెం , ఐకయ మజయ సమ్మతి దినోత్వెం క  

మోజు జరుప్ుకుెంటారు
b .ప్రప్ెంచ తృో లియో తురూిలన కరయకరమాతూా 1988 లో 

తృర రెంభిెంఙారు
c. ప్రసఽవ తాతుకి ప్రప్ెంచెం లో తృో లిటో క వలెం తృకిసవ న్స, మయనాిర్స 

దేశ్లోే  ఉెంది
d.తృో లియో వ ైరస్ కలుషత తూరు, ఆహరెం దావమ వయవ  ఙెెందఽతుెంది.

(A) b,c     (B) a,c,d        (C) a,b,d  (D) b,c,d



3. ఇటీవల నేతనజీ సఽభాష్ చిందర బో స్ ప్ర రింభించిన ఆజ్ద్ హ ింద్ 
ఫౌజ్ 75 వ వరిికోతసవిం సిందరబింగ రధనతు జ్తీయ అవరుు  ఏ 
రింగిం లో కిష చేసన వరి కోసిం ప్ర రింభించనరు

(A) యుదధెం లో తృర ణతాయగెం ఙేసన విమానయుదధ  స ైతుకులకు  
(B) ఫారత స ైనయెం లో విశ్లష కృష ఙేసన వమి కోసెం  
(C) మోడ్డు  ప్రమాదెం లో గయప్డ్ిన సేవలు అెందిెంచిన వమికి  
(D) విప్తువ  సమయాలోే  సేవలు అెందిెంచిన జాతీయ , మషిర విప్తువ  

తౄో ర్స్ కు 



Explanation: 

ఆజ్ద్ హ ిందా ఫౌజ్ నఽ అకో్ బర్ 21, 1943 లో  
ఏరపటు చశేరు వితతత  తురవహణ చట్ిం , 2005 



4. ఈ కిరెంది వటటలో సమి అభనవి గుమివెంచెండ్ి?

a. ప్ెంచవరష ప్రణాలుకల సథ నెంలో తూతి ఆయోగ్ 20 సెంవత్మల 
దరరఘకలిక ప్రణాలుకనఽ రూతృ ెందిసఽవ ెంది.

b. 12వ ప్ెంచవరష ప్రణాలుకనఽ 2018లో మధ్యలో ఆేశ్రు.
c. ప్రసఽవ త తూతి ఆయోగ్ వ ైస్ చెైరిన్స అరవిెంద్ ప్నగమయిా

(A) only c (B) a, b  (C) b, c  (D)  ైవేవీ కవు



Explanation: -

ప్ెంచవరష ప్రణాలుకల సథ నెంలో తూతి ఆయోగ్ 15 
సెంవత్మల దరరఘకలిక ప్రణాలుక రూతృ ెందెించిెంది.b -
ప్ెంచవరష ప్రణాలుకనఽ 2017లో మధ్యలో ఆేశ్రు. 
(Discontinued)c - తూతి ఆయోగ్ వ సై్ చెైరిన్స Dr. 
మజీవ్ కుమార్స 



5.  ైవైేటీకరణకు సెంబెంధిెంచిన సమి అభనవి గుమివెంచెండ్ి?
a. మొదటటసమిగ ఇెంగే ెండ్డలో  మారిమ ట్ థాచర్స ఈ ప్రకిరయనఽ 

తృర రెంభిెంఙారు. 
b. ఇెందఽలో ప్ూమివగ ప్రభుతవ రెంగ సెంసథలనఽ అమ్మివేయడ్ెం 

దావమ మాతరబే  ైవైేటీకరణ సధ్యమవుతుెంది.
c. ఇెందఽలో యాజమానయ హకుకలు సధారణ ప్రజలకు బదిలీ 

ఙేయడ్ెం జరుగుతుెంది. 
d. ఇెందఽలో ఆసఽవ లు ప్రభుతవప్రెంగ ఉెంటాభ. కతు తుమవహణ 

బాధ్యత  ైవైేటు ప్రెంగ ఉెంటుెంది.

(A) a, c (B) c, d  (C) only b  (D) a, b, d 



Explanation: 

-  ైవైటేీకరణ ప్రభుతవ రెంగ సెంసథలనఽ ప్ూమివగ 
అమ్మివేయడ్ెం దావమ మమయిు ప్రభుతవ 
యాజమానాయతుా ఉప్సెంహమెించఽకోవడ్ెం దావమ 
కూడ్ా జరుగుతుెంది.d - ఆసఽవ లనఽ యాజమానయెం 
 ైవైటేుప్రెం ఙేయడ్ెం జరుగుతుెంది.




