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45. Consider the following statements with respect to ‘Lord Ripon’ :
a.

Lord Ripon supported the Vernacular Press Act passed by Lord Lytton, in
order to provide freedom to the newspapers published in vernacular
languages.

b.

The first factory Act was passed by Lord Ripon. The Act also made
provision of one-hour break during the working period and four monthly
holidays for the employment.
Which of the above statements is/are incorrect ?
DELETED

45. దిగువ తెల్పిన స్టేట్మెంట్ లలో ‘‘లార్డ్ రిప్ిన్ కు సెంబెంధిెంచిన సరిఅయిన అెంశాలను గురితెంచెండి ?

a.

స్ాానిక భాషలలోప్రచురిెంచబడిన దినప్త్రరకలకు స్టేచఛను ఇవేడానికి బదులుగా లార్డ్ ల్పటే న్ చేస్న
ి స్ాానిక
ప్త్రరకా చటాేనిి (వెరాికుులర్డ ప్రరస్ యాక్టే) లార్డ్ రిప్ిన్ సమరిధెంచారు.

b.

మొదటి ఫ్యాక్టరీ యాక్టట లార్డ్ రిప్పన్ చే నెలకొలపబడినది. ఉదయ ాగులక్ు ప్ని చేసే సమయెంలో ఒక గెంట విరామ
సమయానిి మరియు నెలకు నాలుగు రోజుల స్రలవులకు ఈ చటే ెంలో సదుపాయెం కల్పిెంచబడినది.
ప్రైన ప్టరకొని ప్రకటనలలో ఏది సరి అయిన సమాధానము

తొలగిించబడినది

46. Consider the following statements with respect to ‘Purna Swaraj’
a.
b.

On December 19, 1929, under the Presidentship of J. L. Nehru, the INC, at
its Lahore session, declared ‘‘Purna Swaraj’’ as its ultimate goal.
The “Declaration of Independence” pledge was drafted by Mahatma
Gandhi in 1930.

c. Bhagat Singh was the first person who gave the call of ‘‘Purna Swaraj’’.
d.

Congress leader and famous poet Hasrat Mohani was the first activist
to demand complete independence (Purna Swaraj) from the British in
1921 from an All-India Congress Forum.
Which of above statements is/are incorrect ?
DELETED

46. దిగువతెల్పినస్టేట్మెంటల లో “సెంప్ూరణ సేరాజ్ుెం” కు సెంబెంధిెంచిన సరిఅయిన అెంశాలను గురితెంచెండి ?

Forest Beat Officer and Assistant Beat Officer
Revised key
a. శ్రీ జ్వహర్డ లాల్ నెహూ ర అధ్ుక్షతన లాహో రులో 19 డిశెంబర్డ, 1929లో నిరేహెంచబడిన భారత
జ్ాతీయ కాెంగరస్
ీ సమావేశెంలో సెంప్ూరణ సేరాజ్ు స్ాధ్నను అెంత్రమ లక్షుెంగా ప్రకటెంచారు.
b. “స్ాేతెంతరయ ప్రకటన” ప్రత్రజ్ఞ ను 1930 సెంవతసరెంలో మహాతామ గాెంధీ తయారు చేశారు.
c.

సెంప్ూరణ సేరాజ్ు స్ాధ్నకు ప్ిలుప్ునిచిిన మొదట వుకిత శ్రీ భగత్ స్ిెంగ్.

d.

1921 సెంవతసరెంలో అఖిల భారత కాెంగరస్
ీ వేదిక దాేరా బ్రరటీషు వారి నుెండి ప్ూరిత స్ాేతెంతారయనిి

(సెంప్ూరణ సేరాజ్ుెం) కోరిన మొదట కారుకరత , కాెంగరస్
ీ నాయకుడు మరియు ప్రఖ్ాుత కవి శ్రీ హసరత్
మోహాని.

ప్రైన ప్టరకొని ప్రకటనలలో ఏది సరి అయిన సమాధానము

తొలగిించబడినది
53. Read the following statements :
a.

Phayeng village has been tagged as India’s first carbon-positive
settlement.

b. Phayeng village is in Imphal East district surrounded by three densely
forested hillocks with fruit trees at the centre and a stream flowing through
it.
Which of the above statements is / are incorrect.
DELETED
53.కిెంది ప్రకటనలను చదవెండి :
a.
ఫయాెంగ్ గాీమెం భారతదేశ మొదట కారబన్ – పాస్ిటవ్ స్రటల్మెంట్ గా ప్రకటెంచబడిెంది
b.

ప్యాెంగ్ గాీమెం ఇెంఫాల్ తూరుి జిలాల లోని, దాని చుటట
ే దటే మైన అడవులుని క ెండలు ప్ళ్ళ
చెటలతోనిెండినవి, మధ్ులో ఒక స్రలయిేఱు పారుతోెంది.

ప్రైన ప్టరకొని ప్రకటనలలో ఏది సరి అయిన సమాధానము

తొలగిించబడినది

61. The process of keeping a careful watch on specific events or activities, which
constitute the main components of the programme is called.

DELETED
61. కారుకీమము లో భాగెంగా ప్రతీచరును, సెంఘటన ప్రై నిఘా వుెంచటాని ఏమెంటారు.

తొలగిించబడినది

