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Instructions/సూచనలు: 
(i) The question paper is in three sections. The candidate has to write answers to 15 

questions with 5 questions compulsorily from each section. Each question carries 10 

marks. 

ప్రశ్నప్త్రము మూడు విభాగాలను కలిగవి ుంట ుంద.ి ప్రతి విభాగుం నుుండి త్ప్పనిసరిగా 5 
ప్రశ్నలతో, అభ్యరిి 15 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్ార యవలసివ ుంట ుంది. ప్రతి ప్రశ్న10 మార్కులు 
కలిగివ ుంట ుంది. 
 

(ii) Enough space is available in the Answer Sheet for writing all answers. There is no 

provision for additional Answer Sheets. 

సమాధాన ప్త్రములో అనిన జవ్ాబులు వ్ార యుటకు త్గని సిలము కలదు. అదనప్  సమాధాన 
ప్త్రుం ఇచ్ుు సదుపాయుం లేదు. 
 

(iii) The candidate has to write his/her answers in the medium chosen by him/her only. If 

there is any deviation from paper to paper or part of the paper, the candidature would 

become invalid. 

అభ్యరిి అత్ను/ఆమె ఎుంచ్ుకునన మాధ్యముంలోనే త్మ జవ్ాబులు వ్ార యవలెను. ఒక 
సమాధాన ప్త్రము లేదా ఇుంకొక సమాధాన ప్త్రముల మధ్య కానీ లేక ఒకే సమాధాన 
ప్త్రములో కానీ ర ుండు వ్ేర్క వ్ేర్క భాషలలో వ్ార సినచ  ోసమాధాన ప్త్రుం మూలాయుంకనుం 
చేయబడదు. 
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(iv) Underlining or highlighting or putting special marks in answers would make the 

Answer Sheet invalid. Writing in different inks would also make the paper invalid. 

Candidates must use either blue or black ink only. Otherwise, the paper will be 

treated as invalid.  

జవ్ాబుల క్రుంద గతీ్ గీసనిా లేక హ లైెటై్ చసేినా లేక ఏద నైా ప్రతేయకమెైన గుర్కు  పెటటినా, సమాధాన 
ప్త్రము మూలాయుంకనుం చయేబడదు. అద ేవిధ్ముగా జవ్ాబులు వ్రే్క వ్రే్క ర్ుంగుల సిరాతో 
కూడా వ్ార యరాదు. అభ్యర్కి లు కేవలుం నీలి ర్ుంగు సిరా కానీ నలుప్  ర్ుంగు సిరా కానీ 
వ్ాడవలెను. లేనిచో సమాధాన ప్త్రము మూలాయుంకనుం చేయబడదు.    

 

(v) Though the paper in English is taken as standard for valuation under normal 

circumstances, if necessary, a balanced view would be taken after comparing 

English and Telugu versions. 

సమాధాన ప్త్రము మూలాయుంకనుం చయేునప్ డు సాధార్ణుంగా ఆుంగలములోని ప్త్రమును 
పరా మాణకిుంగా తీసుకుననప్పటటకీ, అవసర్మయినచో ఆుంగలుం మరియు త లుగులోని 
ప్త్రములను ప్రిశీలిుంచి సుంత్ులనాత్మక నిర్ణయుం తీసుకోబడుత్ుుంది. 
 

Section-A 

          విభాగం-A 

 

1. (a). Critically explain the salient features of urban planning of Harappan Civilization.   

(10 Marks) 

(అ)  హర్పాప నాగరికత్కు సుంబుంధిుంచిన ప్టిణ ప్రణాళికా లక్షణాలను సవిమర్శనాత్మకుంగా 
వివరిుంచ్ుండి. 
                                                         OR 

                                                         లేక 
(b).Critically explain the causes of the emergence of Buddhism in ancient India.   

(10 Marks) 

(ఆ)  పరా చీన భార్త్దశే్ుంలో బౌదధమత్ుం ఆవిరాావ్ానిక ్గల కార్ణాలను సవిమర్శనాత్మకుంగా 
వివరిుంచ్ుండి. 
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2. (a). Draw an outline of society under the Eastern Chalukyas.                         (10 Marks) 

(అ) త్ూర్కప చాళుకుయల పాలనా కాలుం నాటట సమాజ ర్ూప్ రేఖలిన వరిణుంచ్ుండి. 
                                                           OR 

                                                           లేక 
(b). Vividly examine the impact of Bhakti Movement during medieval India.  (10 Marks) 

(ఆ) మధ్యయుగ భార్త్దశే్ కాలుంలో మొదలెనై భ్క్ు ఉదయముం యొకు ప్రభావ్ానిన క్షుణణుంగా 
వివరిుంచ్ుండి. 
 

 

 

3. (a). Critically evaluate the central administration under Akbar.                       (10 Marks) 

(అ) అకబర్ పాలనలోని కేుందరరయ ప్రిపాలనను సవిమర్శనాత్మకుంగా అుంచ్నా వ్ేయుండి.  
                                                           OR 

                                                           లేక  

(b). Draw an outline of the rise of Maratha Empire with special reference to Shivaji’s 

contribution.                                                                                                   (10 Marks) 

(ఆ) శివ్ాజీ అుందిుంచిన సహకారానిన ప్రతేయకుంగా సూచిసూు  మరాఠా సామాాజయప్  అభ్ుయదయుం 
యొకు ర్ూప్ రేఖలను చితీరకరిుంచ్ుండి. 
 

 

 

4. (a). Critically explain the role of Subsidiary Alliance system in the rise and expansion of 

British Raj in India.        (10 Marks) 

(అ) భార్త్దశే్ుంలో బ్రరటీషు పాలన అభ్ుయదయుం మరియు విసు ర్ణలో అనుబుంధ్ కూటమి వయవసి 
యొకు పాత్రను సవిమర్శనాత్మకుంగా వివరిుంచ్ుండి.  
                                                           OR 

                                                           లేక 
(b). Delineate the contribution of Dr. B.R. Ambedkar with special reference to the 

conditions of untouchables and labourers in colonial India?                             (10 Marks) 

(ఆ) వలస భార్త్దేశ్ుంలో అుంటరానివ్ార్క మరియు కారమికుల ప్రసిిిత్ుల గురిుంచి ప్రతేయకుంగా 
సూచిసూు  డాకిర్ బ్ర.ఆర్. అుంబేదుర్ అుందిుంచిన సహకారానిన వివరిుంచ్ుండి? 
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5. (a).Examine the recommendations of the Cabinet Mission plan.  (10 Marks) 

(అ) కాయబ్రనెట్ మిషన్ ప్రణాళిక సిఫార్కులను ప్రిశీలిుంచ్ుండి.   
                                                           OR 

                                                           లేక 
(b). Critically evaluate the impact of Quit India Movement of 1942.            (10 Marks) 

(ఆ) 1942 లో క్ిట్ ఇుండయిా ఉదయముం యొకు ప్రభావ్ానిన సవిమర్శనాత్మకుంగా అుంచ్నా 
వ్ేయుండ.ి 
 

 

Section-B 

   విభాగం-B 

 

6. (a).Discuss salient features of the Agrarian system under the Satavahanas.       (10 Marks) 

(అ) శాత్వ్ాహనుల పాలనలో వయవసాయ వయవసి ముఖయ లక్షణాలను చ్రిుుంచ్ుండ.ి  

                                                                   OR 

                                                                    లేక 
                                                                   

(b). Write a note on art and architecture under the Pallavas.                            (10 Marks) 

(ఆ) ప్లల వ ల పాలనలో కళలు మరయిు ఆరుిటకెుర్(భ్వననిరామణ శాసు రుం)పెై వివర్ణను రాయుండి.    
 

 

 

7. (a).Write a brief note on the architecture during the period of  Vijayanagar Empire.                    

(10 Marks) 

(అ) విజయనగర్ సామాాజయ కాలుం నాటట ఆరిుటెకుర్(భ్వననిరామణ శాసు రుం)ను గురిుంచి సుంక్షపి్ు ుంగా 
వ్ార యుండ.ి  
                                                                  OR 

                                                                  లేక 

(b)."The foundation of Vijayanagara Empire coincided in point of time with the outburst 

of a momentous literary movement in South India." Discuss it.                        (10 Marks) 
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(ఆ) "దక్షణి భార్త్దశే్ుంలో విజయనగర్ సామాా జయుం సాి ప్న, మరియు ఒక ముఖయమెైన సాహిత్య 
ఉదయముం పరా చ్ుర్యుం ఒకే సమయుంలో జరగిాయి." దరని గురిుంచి చ్రిుుంచ్ుండి. 

8. (a). Write a brief account of library movement in Andhra Pradesh.                 (10 Marks) 

(అ) ఆుంధ్రప్రదశే్ లోని గరుంథాలయోదయముం గురిుంచి సుంక్షపి్ు ుంగా వ్ార యుండ.ి  
                                                                      OR 

                                                                      లేక 

(b). Critically evaluate the contribution of Kandukari Veeresalingam in the light of social 

reform movement in Andhra Pradesh.                                                             (10 Marks) 

(ఆ) ఆుంధ్రప్రదశే్ లో సాుంఘిక సుంసుర్ణ ఉదయమానిన దృష్ిిలో ఉుంచ్ుకుని కుందుకూరి వీరేశ్లిుంగుం 
ప్ుంత్ులు అుందిుంచిన సహకారానిన సవిమర్శనాత్మకుంగా విశలలష్ిుంచ్ుండి. 
 

 

 

9. (a). Critically explain the circumstances which led to the formation of Justice Party. 

(10 Marks) 

(అ) జసిిస్ పారీి ఆవిరాావ్ానిక ్దారతిీసని ప్రసిిిత్ులను సవిమర్శనాత్మకుంగా వివరిుంచ్ుండ.ి  

                                                                  OR 

                                                                  లేక 

(b).Critically explain the circumstances which led to the formation of Andhra Pradesh in 

1950s.          (10 Marks) 

(ఆ) 1950 లలో ఆుంధ్రప్రదేశ్ ఆవిరాావ్ానిక ్దారితీసిన ప్రిసిిత్ులను సవిమర్శనాత్మకుంగా 
వివరిుంచ్ుండి.     
 

 

 

10. (a). Discuss the revenue and infrastructural challenges for new Andhra Pradesh after 

bifurcation in 2014.                                                                                            (10 Marks) 

(అ) 2014 లో విభ్జనానుంత్ర్ుం, నూత్నుంగా ఏర్పడడ  ఆుంధ్రప్రదశే్ రాషిర ర వ్నెూయ మరయిు మౌలిక 
సదుపాయాల కలపనలోని సవ్ాళలను చ్రిుుంచ్ుండి. 
                                                                      OR 

                                                           లేక 
(b).Discuss the impact of bifurcation of Andhra Pradesh (2014) on trade and commerce.  

(10 Marks) 
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(ఆ) ఆుంధ్రప్రదశే్ (2014) విభ్జన, వ్ాయపార్ుం మరియు వ్ాణిజయుంపెై చ్ూపని ప్రభావుం గురిుంచి 
చ్రిుుంచ్ుండి. 
 

Section-C 

    విభాగం-C 

 

11. (a). Give a brief account of geographical features of Andhra Pradesh.               (10 Marks) 

(అ) ఆుంధ్రప్రదశే్ భౌగోళిక లక్షణాలను కుల ప్ు ుంగా వివరిుంచ్ుండి. 
                                                                   OR 

                                                                   లేక 

(b). Give a brief account of the drainage system of Andhra Pradesh.              (10 Marks) 

(ఆ) ఆుంధ్రప్రదశే్ డ రయినేజ్ ససిిమ్(పార్కదల వయవసి) గురిుంచి కుల ప్ుమెైన సమాచారానిన ఇవిుండి. 
 

 

 

12. (a). Critically analyse the components and impacts of the Green Revolution in India.  

(10 Marks) 

(అ) భార్త్దశే్ుంలో హరిత్ విప్ల వ విభాగాలను మరయిు ప్రభావ్ాలను సవిమర్శనాత్మకుంగా 
విశలలష్ిుంచ్ుండి. 
                                                                OR 

                                                                 లేక 

(b). Give a concise description of fisheries management and development in India?    

(10 Marks) 

(ఆ) భార్త్దశే్ుంలో మత్ుయ నిర్ిహణ మరియు అభివృదిధ  గురిుంచి సుంక్షిప్ు ుంగా వివరిుంచ్ుండి? 
 

 

 

13. (a). Write a brief note on the rural and urban population of Andhra Pradesh in the light of 

the census of India 2011.                                                                                  (10 Marks) 

(అ) 2011 భార్త్ జనగణన ప్రకార్ుంగా ఆుంధ్రప్రదేశ్ గార మీణ మరియు ప్టిణ జనాభాపెై సుంక్షిప్ు  
నివ్ేదకి వ్ార యుండ.ి 
                                                                   OR 

                                                                   లేక
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(b). Write a brief note on tribal population of Andhra Pradesh in the context of census 

report of 2011.         (10 Marks) 

(ఆ) 2011 జనగణన నివ్ేదకి ప్రకార్ుం ఆుంధ్రప్రదశే్ లోని గరిిజన జనాభా గురిుంచి సుంక్షపి్ు ుంగా రాయుండి. 
 

14. (a). In the light of the All India Tiger Estimation Report 2018, critically evaluate the 

Project Tiger.          (10 Marks) 

(అ) 2018 ఆల్ ఇుండయిా టెైగర్ ఎసిిమషేన్ రిపో ర్కి  (అఖిల భార్త్ ప్ లుల అుంచ్నా నివ్దేిక) ను 
దృష్ిిలో ఉుంచ్ుకుని పరా జ కి్ట టెైగర్ గురిుంచి సవిమర్శనాత్మకుంగా వివరిుంచ్ుండి. 

         OR 
                                                                   లేక 

(b). Briefly describe the flora and fauna of National Parks in Andhra Pradesh.     (10 Marks) 

         

(ఆ) ఆుంధ్రప్రదశే్ లోని జాతీయ ఉదాయనవనాల వృక్షజాలుం మరయిు జుంత్ుజాలుం గురిుంచి కుల ప్ు ుంగా 
వివరిుంచ్ుండి.    
 

 

15. (a). Give a brief account of factors responsible for environmental pollution.     (10 Marks) 

(అ) ప్రాయవర్ణ కాలుష్ాయనిక ్బాధ్యత్ వహిుంచే కార్కాల గురిుంచి కుల ప్ు ుంగా వ్ార యుండ.ి  
                                                                        OR 

                                                                                    లేక 

(b). Give a brief account of the concept and importance of Sustainable Development.  

    (10 Marks) 

(ఆ) సుసిిర్ అభివృదిధ  యొకు ఉదేే శ్యుం మరయిు పరా ముఖయత్ గురిుంచి కుల ప్ు ుంగా త లుప్ుండి. 


