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Instructions :
(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.

(ii) Enough space is available in the Answer Sheet for writing all answers. There is
no provision for additional Answer Sheets.
(iii) The candidate has to write his answers in the medium chosen by him only. If
there is any deviation from paper to paper or part of the paper, the candidature
would become invalid.
(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.
(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.

సూచనలు :
(i)

ప్రశ్న ప్త్రములో మూడు భాగములు ఉన్నవి. అభ్యర్ధి ప్రతి భాగమున్ ుండి త్ప్పనిసర్ధగా 5 ప్రశ్నలు
చొప్పపన్ మొత్త ుం 15 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్ారయవలెన్ . ప్రతి ప్రశ్నకు 10 మార్కులు ఉుంటాయి.

(ii) సమాధాన్ ప్త్రములో అనిన జవ్ాబులు

వ్ారయుటకు త్గధన్ సథ లము కలద . అదన్ప్ప సమాధాన్

ప్త్రము ఇచ్ ు సౌకర్యము లేద .
(iii) అభ్యర్ధి తాన్ ఎన్ నకొన్న మాధ్యమములోనే జవ్ాబులు వ్ారయవలెన్ . ఒక ప్రశ్న ప్త్రము మర్ధయు

ఇుంకొక ప్రశ్నప్త్రముల మధ్య కానీ లేక ఒకే ప్రశ్న ప్త్రములో కానీ, ర్ుండు వ్ేర్క వ్ేర్క భాషలలొ
వ్ారసిన్ట్ై తే
ల , ప్రశ్న ప్త్రము మదుంప్ప చేయబడద .
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(iv) జవ్ాబుల క్ుంర ద గీత్ గీసినా లేక హైలెైట్ చేసినా లేక ఏదైనా ప్రతేయక మైన్ గుర్కత పెటి టనా, జవ్ాబు ప్త్రము

మదుంప్ప చేయబడద . అదే విధ్ముగా జవ్ాబులు వ్ేర్క వ్ేర్క ర్ుంగుల సిర్ాతో కూడా వ్ారయర్ాద .
అభ్యర్కిలు కేవలము నీలి ర్ుంగు సిర్ా కానీ న్లై సిర్ా కానీ వ్ాడవలెన్ . లేనిచో జవ్ాబు ప్త్రము
మదుంప్ప చేయబడద .
(v)

ప్రశ్న ప్త్రము మదుంప్ప చేయున్ప్పడు ఆుంగై ము లోని ప్త్రమున్ ప్ారమాణికముగా తీస కొన్నప్పటటకీ,
అవసర్ుం అయితే ఆుంగై ములోని మర్ధయు తలుగు లోని ప్త్రములన్ ప్ర్ధశీలిుంచి, సుంత్ులనాత్మక
నిర్ణయము తీస కొన్బడుత్ుుంద.
SECTION I

1.

(a)

భాగము

I

Explain in what respects the Harappan civilization differed from that of
the later Vedic civilization.
OR

(b)

What do you know about Sangam age ? How does Sangam age literature
help us in knowing the political and cultural life of that age ?

(అ)

హర్ప్ాప నాగర్ధకత్, మలి వ్ేద నాగర్ధకత్ కుంటే ఏ విధ్మైన్ తేడా కలిగధన్దో వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

సుంగుం కాలము గుర్ధుంచి మీకు ఏమి తలియున్ ? సుంగుం కాలప్ప సాహిత్యము ఆ నాటట
ర్ాజకీయ మర్ధయు సాుంసుృతిక జీవన్ము గుర్ధుంచి తలుస కొన్ టకు ఎటల
ై ఉప్యోగప్డున్ ?

2.

(a)

Analyse the cultural contribution of Cholas and explain
contribution for the cultural expansion in South East Asia.

their

(b)

OR
Explain Sufism and discuss its main principles, important orders and
their influence on the Indian society.

(అ)

చోళుల సాుంసుృతిక సేవలన్ విశ్లైషిుంచి, ఆగేనయాసియాలో సాుంసుృతిక వ్ాయపిత లో వ్ార్ధ ప్ాత్రన్
వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

సూఫీయిజుం న్ వివర్ధుంచి, దాని ముఖ్య సిది ాుంతాలు, ప్రముఖ్ శ్ాఖ్లు మర్ధయు భార్త్
సమాజముపెై దాని ప్రభావ్ానిన గుర్ధుంచి చ్ర్ధుుంచ్ుండి ?
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3.

(a)

State the reasons for the rise of Chhatrapati Shivaji and also describe the
administrative, military and land revenue systems of his empire.
OR

(b)

Describe the impact of the Revolt of 1857 on British Rule in India. What
were the major changes in the British policies and rule after the revolt ?

(అ)

ఛత్రప్తి శివ్ాజీ యొకు ఎద గుదలకు కార్ణములు తలుప్ుండి మర్ధయు ఆయన్ ర్ాజయములోని
ప్ాలనా, సెైనిక మర్ధయు భ్ూమి శిసత వయవసథ లన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

భార్త్ దేశ్ములో బ్రరటటష్ ప్ాలన్పెై, 1857 తిర్కగుబాటల యొకు ప్రభావమున్ వివర్ధుంచ్ుండి.
తిర్కగుబాటల త్ర్కవ్ాత్, బ్రరటటష్ వ్ార్ధ విధానాలలో మర్ధయు ప్ాలన్లో వచిున్ ముఖ్యమైన్
మార్కపలు ఏవి ?

4.

(a)

Describe the impact of the teachings of Swami Vivekananda in arousing
nationalistic feeling and the spirit of service in Indians.
OR

(b)

Describe the contribution of Narayana Guru in social awakening and the
result of his teachings on society.

(అ)

భార్తీయులలో జాతీయవ్ాద భావన్న్ మర్ధయు సేవ్ా సూూర్ధతని మేలుకొలపడములో, సాామి
వివ్ేకాన్ుంద బో ధ్న్ల ప్రభావ్ానిన వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక

5.

(ఆ)

సామాజిక జాగృతిలో నార్ాయణ గుర్క ప్ాత్రన్ మర్ధయు సమాజముపెై ఆయన్ బో ధ్న్ల

(a)

Discuss the contribution of the Revolutionary Nationalists to the
Freedom Movement and their impact on the British Rule.

ఫలితానిన వివర్ధుంచ్ుండి ?

(b)

OR
“Gandhi was a politician among saints and a saint among politicians.”
Discuss.

(అ)

సాాుంత్ుంతోరోదయమములో విప్ై వ జాతీయవ్ాద ల ప్ాత్రన్

(ఆ)
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ప్రభావ్ానిన వివర్ధుంచ్ుండి ?

మర్ధయు బ్రరటటష్ ప్ాలన్పెై వ్ార్ధ

లేక

‘‘గాుంధీ ఋషులలో ఒక ర్ాజకీయవ్ేత్త మర్ధయు ర్ాజకీయవ్ేత్తలలో ఒక ఋషి.’’ వివర్ధుంచ్ుండి.
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SECTION II

భాగము
6.

(a)

II

Trace the origin and expansion of the Satavahana power and describe
their contribution to religion and literature.
OR

(b)

Explain the political significance of Vengi Chalukyas and describe their
role in moulding the culture of the Andhras.

(అ)

శ్ాత్వ్ాహన్ ల ఆవిర్ాావము మర్ధయు వ్ాయపిత గుర్ధుంచి తలిపి, మత్, సాహిత్య ర్ుంగాలలో వ్ార్ధ
కృషిని వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

వ్ేుంగీ చాళుకుయల ర్ాజకీయ ప్ారధాన్యత్న్ వివర్ధుంచి, ఆుంధ్ర సుంసుృతిని ర్ూప్పదదద టములో వ్ార్ధ
ప్ాత్రన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

7.

(a)

Critically analyse the growth of Telugu language and literature between
1000 AD and 1500 AD.
OR

(b)

Describe the characteristics of Vijayanagara architecture.

(అ)

కీస
ర త శ్కము 1000 మర్ధయు 1500 సుంవత్సర్ముల మధ్య, తలుగు భాష మర్ధయు సాహిత్య
వికాసములన్ , విమర్శనాత్మకముగా విశ్లైషిుంచ్ుండి ?

లేక

8.

(ఆ)

విజయ న్గర్ వ్ాసత కళ యొకు లక్షణాలన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

(a)

State the influence of Brahma Samaj Movement on the social reformers
of Andhra and highlight how that ideology is reflected in their writings.
OR

(b)
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(అ)

ఆుంధ్ర దేశ్ సుంఘ సుంసుర్త లపెై బరహమ సమాజ ఉదయమ ప్రభావ్ానిన తలిపి , వ్ార్ధ ర్చ్న్లలో ఆ
భావజాలము ఎుంత్మేర్ ఉన్నదో గుర్ధతుంప్పము ?

లేక
(ఆ)

ఆుంధ్ర దేశ్ప్ప సాుంఘిక, సాుంసుృతిక ర్ుంగాలన్

జాగృత్ ప్ర్చ్డములో, ప్ాశ్ాుత్య విదాయ

ప్రభావ్ానిన మర్ధయు కరైసతవ మిషన్ర్ీల ప్ాత్రన్ మదుంప్ప చేయుము ?
9.

(a)

Critically examine the objectives and results of the movement of
Tripuraneni Ramaswamy Chowdary.
OR

(b)

Describe the reasons and state the important events that led to the
formation of Andhra Pradesh State in 1956.

(అ)

తిరప్పర్నేని

ర్ామసాామి

చౌదర్ధ

యొకు

ఉదయమ

లక్ష్యయలు

మర్ధయు

ఫలితాలన్

విమర్శనాత్మకముగా విశ్లైషిుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

1956లో ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి మ
ర ు ఏర్పడటానిక్ గల కార్ణాలు మర్ధయు దార్ధ తీసిన్ ముఖ్య
సుంఘటన్లన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

10. (a)

(b)

(అ)

Evaluate the seriousness of the problems in reorganisation of Andhra
Pradesh with reference to the financial position of the State of Andhra
Pradesh immediately after reorganisation.
OR
Explain the problems encountered till now in bifurcation of assets of
institutions mentioned in Schedule IX and Schedule X of the Andhra
Pradesh Reorganisation Act, 2014.
ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్పన్ార్ాోసీథకర్ణ జర్ధగధన్ వ్ుంటనే, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ర్ాషి ర ఆర్ధిక ప్ర్ధసథ తి
ి ని దృషిిలో
ఉుంచ్ కొని, ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్పన్ార్ాోసీథకర్ణ లోని సమసయల తీవరత్న్ విశ్లైషిుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

ఆుంధ్ర ప్రదేశ్ ప్పన్ార్ాోవసీథకర్ణ చ్టి ము, 2014 లోని IXవ మర్ధయు Xవ షెడూయళై లో
తలుప్బడిన్ సుంసథ ల విభ్జన్లో ఇప్పటటవర్కు ఎద ర్రన్ సమసయలన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?
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SECTION III

భాగము
11. (a)

III

The Indian Constitution provides for a democratic system in India. In
this backdrop, briefly analyse the constitutional provisions with regard to
tyranny of majority and appeasement of minority.
OR

(b)

“In spite of unitary features of the Constitution, federalism survived in
India.” Comment.

(అ)

భార్త్ ర్ాజాయుంగము, భార్త్ దేశ్ానిక్ ప్రజాసాామయ వయవసథ న్ అుందసత ుంద. ఈ నేప్ధ్యములో,
నిర్ుంకుశ్ మజార్ధటీ మర్ధయు అలప సుంఖ్ాయకుల బుజజ గధుంప్పల విషయములో ర్ాజాయుంగ
అధకర్ణములన్ కుైప్త ముగా విశ్లైషిుంచ్ుండి.

లేక
(ఆ)

‘‘ఏక కేుందర లక్షణాలు ఉన్నప్పటటకీ, సమాఖ్య వ్ాదము భార్త్ లో నిలిచి వపన్నద.’’
వ్ాయఖ్ాయనిుంచ్ుండి.

12. (a)

What is office of profit ? Critically analyse the developments in India on
this issue.
OR

(b)

Distinguish between Judicial Review and Judicial Activism and also cite
the important decisions of the Supreme Court on the two subjects.

(అ)

లాభ్దాయక ప్దవి అన్గా నేమి ? భార్త్ దేశ్ములో ఈ విషయముపెై సుంభ్విుంచిన్
ప్ర్ధణామాలన్ విమర్శనాత్మకముగా విశ్లైషిుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

నాయయ సమీక్ష మర్ధయు నాయయ క్య
ర ాశీలత్ (ఆక్ివిజుం) ల మధ్య భేదానిన గుర్ధతుంచ్ుండి
మర్ధయు ఈ ర్ుండు విషయాలపెై అత్ుయన్నత్ నాయయసాథన్ము వ్లువర్ధుంచిన్ ముఖ్య తీర్కపలన్
ఉదాహర్ధుంచ్ుండి ?
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13. (a)

Describe the formation and functions of Inter-State Council. State some
of the important decisions taken by the Inter-State Council in the last
3 years.
OR

(b)

Briefly describe the recommendations of 14th Finance Commission with
regard to devolution of funds to rural local bodies (Panchayati Raj
Institutions). What measures have been implemented by the Government
of India for monitoring and audit of the finances of Panchayati Raj
Institutions ?

(అ)

అుంత్ర్ ర్ాషి ర కౌనిసల్ యొకు ఏర్ాపటల మర్ధయు విధ్ లన్

వివర్ధుంచ్ుండి ? గత్ మూడు

సుంవత్సర్ాలలో, అుంత్ర్ ర్ాషి ర కౌనిసల్ తీస కొన్న ముఖ్య నిర్ణయాలలో కొనినుంటటని తలుప్ుండి ?

లేక
(ఆ)

గారమీణ సాథనిక సుంసథ లకు (ప్ుంచాయతీ ర్ాజ్ సుంసథ లు) నిధ్ ల సుంకరమణ విషయములో, 14వ
ఆర్ధిక సుంఘము చేసిన్ సిఫార్కసలన్ కుైప్త ముగా వివర్ధుంచ్ుండి. ప్ుంచాయతీ ర్ాజ్ సుంసథ ల ఆర్ధిక
ప్ర్యవ్ేక్షణ మర్ధయు ఆడిట్ విషయములో భార్త్ ప్రభ్ుత్ాము ఏ చ్ర్యలన్ అమలు చేసిుంద ?

14. (a)

What is the difference between a National party and a Regional party, in
case of parties recognised by the Election Commission of India ? Explain
the features of the Indian party system.
OR

(b)

Mention the important events in usage of Electronic Voting Machines
(EVMs) in elections in India. Analyse the recent allegations on tampering
of EVMs and suggest solutions.

(అ)

భార్త్ ఎనినకల సుంఘప్ప గుర్ధతుంప్ప ప్ ుందన్ జాతీయ ప్ార్ీి మర్ధయు ప్ారుంతీయ ప్ార్ీిల మధ్య
భేదానిన తలుప్ుండి. భార్త్ దేశ్ములోని ప్ార్ీి వయవసథ యొకు లక్షణాలన్ వివర్ధుంచ్ుండి ?

లేక
(ఆ)

భార్త్

దేశ్ుంలో

ఎనినకలలో

ఎలకారనిక్

ఓటటుంగ్

యుంతారల

వినియోగములో

ముఖ్య

సుంఘటన్లన్ తలుప్ుండి. ఎలకారనిక్ ఓటటుంగ్ యుంతారల వినియోగములో అకరమాలపెై ఇటీవల
వచిున్ ఆర్ోప్ణలన్ విశ్లైషిుంచి, ప్ర్ధష్ాుర్ాలన్ సూచిుంచ్ుండి.
SAE-103
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15. (a)

“The Right to Information Act is meant only for providing information
but not grievance redressal.” Comment.
OR

(b)

What are the functions of the National Commission for Women ?

(అ)

‘‘సమాచార్ హకుు చ్టి ము కేవలము సమాచార్ానిన ఇవాడానిక్ మాత్రమే, ఫిర్ాయద లు
ప్ర్ధషుర్ధుంచ్డానిక్ కాద .’’ వ్ాయఖ్ాయనిుంచ్ుండి.

లేక
(ఆ)

SAE-103
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