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Andhra University conducted one-day workshop for the chairpersons of UG, BOS
of all Affiliated colleges for a discussion on Cluster Electives in the VI Semester of all
UG courses for the Academic year 2017-18 on 28th, Nov 2017. As per the discussions,
the cluster elective system has been adopted in VI Semester. In our History subject
VII-A-Elective-I have been chosen as VII paper. Semester VI- Cluster Electives-VIII-A1, VIII-A-2, VIII-A-3 is considered as VIII paper.
VI Semester all the History Model Papers
i.e., VI semester BA History
Paper VII-A – History of Modern Europe (from 19th century to 1945 AD)
Paper VII-B- History of East Asia (from 19th century A.D to 1950 A.D)

Paper VII-C- Contemporary History of the World (1945 - 2000 AD)
Paper VII-D- Basics of Journalism
Paper VII-E- Historical Application in Tourism
Paper VII-F- Modern Techniques in Archaeology

Paper VIII Cluster Electives
VIII – A-1 – Cultural Tourism in AP
VIII – A-2 – Popular Movements in Andhra Desa (1848 to 1956 AD)
VIII – A-3 – Contemporary History of Andhra Pradesh (1956-2014 AD)

Dr. P. Vijaya
(MA, M. Phil, Ph.D.)
Reader in History
BOS Chairperson
B.V.K. College
Visakhapatnam.

History
Question Paper Model
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following Questions

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Section – B (5 X 10 = 50 Marks)
Answer All Questions (two questions should be given from each unit)
9.a)
(OR)
b)
10.a)
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b)
11.a)
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b)
12.a)
(OR)
b)
13.a)
(OR)
b)

BA History
III Year BA (UG) Courses - Under CBCS
Semester – VI
Paper- VII – A (Elective Paper)
History of Modern Europe (From 19th century to 1945 AD)
History of Modern World (1921-1945)
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. Results of Industrial Revolution
తృరిళామిక విల వ పలితాలు
2. Joseph Mazzini
జోసెఫ్ భాజితూ
3. William – I
ముదటి విలిమం
4. Lenin
లెతున్
5. Paris Peace Conference1919
తృరిస్ ళంతి సభాలేశభు (1919)
6. Triple Alliance
తిిరజయ సంధి
7. Role of America in II World War
2వ ించ ముదద ంలో అమెరిక తృత్ి
8. Wilson 14 Points
విలసన్ 14 సాతాిలు

Section – B (5 X 10 =50 marks)
Answer All the Questions
1. a) What is meant by Industrial Revolution? Explain the conditions that led to
the birth of Industrial Revolution in England
తృరిళామిక విల వం అనగనేమి ? ఇంగ్ల ండ్ నందఽ తృరిళామిక విల వం సంబవించఽటకు
దారితీసన రిసత్ులనఽ
ి
వివరింుభు
(OR)
b) Write about the effects of Industrial Revolution
తృరిళామిక విల వ పలిత్భులనఽ వివరింుభు
2. a) Write about the services of Count Cavour in the Unification of Italy
ఇటలీ ఏకీకయణ లో క ంట్ కవూర్ ఙేసన సేవలనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(OR)
b) Describe the services of Bismark in the Unification of Germany
జయమతూ ఏకీకయణలో బిశూమర్్ ఙేసన సేవలనఽ వివరింుభు
3. a) what were the causes that led to the outbreak of Bolshivik Revolution in Russia
యశుయ లో ఫొ లిష విక్ విల వం సంబవించఽటకు దారితీసన కయణభులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(OR)
b) Write about the Course and Results of Revolution
యశుయ విల వ గ్భనభు భరిము పలితాలనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
4. a) Describe the Causes for the out break of first world war
ముదటి ించ ముదద కయణభులనఽ వివరింుభు
(OR)
b) Describe the aims and organization of the league of Nations
నానాజాతి సమితి ఆశమభులనఽ ,దాతు తురమణభునఽ వరిణంుభు
5. a) Describe the causes for the out break of the Second World War
2వ ించ ముదద కయణభులనఽ వివరింుభు
(OR)
b) Write about the achievements of UNO
ము.న్. శూధించిన ఘనకయయభులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు

BA HISTORY
III Year BA Programme (UG) Courses- Under CBCS
Semester – VI
Paper-VII (B) (Elective Paper)
History of East Asia (from 19th century A.D to 1950 A.D)
Time: 3Hrs

Max.Marks: 75
Section-A (5 x 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. Pre Colonial China
వలస ఙైనా ూయవ చరిత్ి
2. Opium Wars
నలల భందఽ ముదాదలు
3. Open Door policy
సరవదయణ విధానం
4. Sun-Yat-Sen
సన్ –మట్-సెన్
5. Long March
సఽధీయగ మాత్ి
6. Tokugava Shagunate
టోకుగ్ల శుో గ్ు నేట్
7. Russo-Japanese War
యశుయ – జతృన్ ముదద ం
8. Manchurian Crisis
భంచారిమా సంక్షోబం

Section-B (5 x 10 = 50 marks)
Answer All the Questions
9. (a) Write about the History of Pre Colonial China
వలస ఙైనా ూయవ చరిత్ినఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the History Penetration in China
ఙైనా లో వలస ిలేశ విధాన చరిత్ినఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
10. (a) Write about the Taiping Revolt in China
ఙైనా లో తైంగ్ విల వం గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the Boxor Rebellion in China
ఙైనా లో ఫాకసర్ విల వం గ్ుయ ంచి లిముభు
11. (a)Write about the Role of Mao Tse Tung in the Communist Movement in china
ఙైనా కభయయతుస్్ విల వం లో భాలో సెట ంగ్ తృత్ినఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the causes for the Rise Nationalism in China
ఙైనాలో జాతీమభావభు జతుంచఽటకు గ్ల కయణభులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
12. (a) Write about the Political History of Tokugawa Shogunate Dynasty in Japan
జతృన్ లో టోకుగ్ల శుో గ్ునెట్ వంశీముల రజకీమ చరిత్ినఽ వివరింుభు
(or)
(b) Write about the Reforms of Meiji in Japan
జతృన్ లో మెయజీ సంస్యణలనఽ వివరింుభు
13. (a) Describe the emergence of Japan as an imperial power
జతృన్ శూభాాజయలద దేశంగ ఆవియభవించిన విధానం వివరింుభు
(or)
(b) Write about the Rise of Militarism in Japan
జతృన్ లో సెైతుక త్త్్ వభు ెరిగిన విధానం గ్ుయ ంచి లిముభు

BA HISTORY
III Year BA Programme (UG) Courses- Under CBCS
Semester – VI
Paper-VII (C) (Elective Paper)
Contemporary History of the World (1945-2000 AD)
Time: 3Hrs

Max.Marks: 75
Section-A (5 x 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. NATO
నాటో
2. World Bank
ప్రరంచ బ్య ంకు
3. Truman Doctrine
ట్రూమన్ సిద్ధంతము
4. SAARC
సార్క్
5. Crisis in Quba
క్యయ బ్ సంక్షోభం
6. Gulf War (1990-1991)
గల్ఫ్ యుద్ం
ద (1990-1991)
7. P.L.O
పి.ఎల్ఫ.ఒ
8. Cold War
ప్రచచ న్న యుద్ం
ద

Section- B (5 x 10 = 50 Marks)
Answer All the Questions
9. (a) Write about the origin of the cold war
ిచచనన ముదధ కయణభులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the causes for the emergence of Soviet and American Economic
and Military Alliances
యశుయ భరిము అమెరిక నందఽ ఆరిిక భరిము సెైతుక సంధఽలు ఆవియభవించఽటకు దారి
తీసన రిసత్ులనఽ
ి
గ్ుయ ంచి వివరింుభు
10. (a) Write about the USSR’s relation with the East European countries
యశుయకు త్ూయ  ఐరోతృ దేళలతో గ్ల సంఫంధభునఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Describe the U.S foreign policy in the post war period
ముదాదనంత్యం అమెరిక విదేళంగ్ విధానభునఽ గ్ుయ ంచి

వివరింుభు

11. (a) Write about the causes for the emergence of the third world countries
3వ ించ దేళల ఆవిరభవభునకు గ్ల కయణభులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Describe the non-alligned Movement
అలీన విధాన ఉదయభభునఽ వివరింుభు
12. (a) Write about the Korea War and Quba crisis
కొరిమా ముదద భు భరిము కయయఫా సంక్షోబం గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Describe the conflicts in the middle east from 1948-1973
1948-1973 భధయ కలంలో భధయ తృిచయంలో సంబవించిన విభేదాలనఽ
13. (a) Write about the Re-Unification of Germany
జెయమతూ ునర్ ఏకీకయణ గ్ుయ ంచి వివరింుభు
(or)
(b) Describe the onset of Globalization
ించీకయణెై దాడితు వివరింుభు

వివరింుభు

BA HISTORY
III Year BA Programme (UG) Courses- Under CBCS
Semester – VI
Paper-VII (D) (Elective Paper)
Basics of Journalism
Time: 3Hrs

Max.Marks: 75
Section-A (5 x 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. Fourth estate
4వ ఎసే్ట్
2. Mass Communication Media
భాస్ కభయయతుకైషన్ మీడిమా
3. Offset
ఆఫ్ సెట్
4. DTP
డి.టి.
5. News agencies
లర్ సంసి లు
6. Women Issues
భహిఱా సభసయలు
7. James Hicky
జైమ్సస హికీ
8. Indian Vernacular Press
ఇండిమన్ వరనకుయలర్ ెిస్

Section-B (5 x 10 = 50 marks)
Answer All the Questions
9. (a) What is meant by journalism? Write about the Nature and Scope of Journalism
జయనలిజం అనగనేమీ ? దాతు యొక్ సవభావభు భరిము రిమిత్ులనఽ గ్ుయ ంచి
లిముభు
(or)
(b) Write about the principles and functions of Mass Communication
భాస్ కభయయతుకైషన్ యొక్ సాతాిలు భరిము విధఽలనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
10. (a) Write about the Early Forms of Mass Communication
భాస్ కభయయతుకైషన్ లోతు యకభులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the Significance of Print Revolution
ింట్ రెవలయయషన్ యొక్ తృిభుఖ్యత్నఽ గ్ుయ ంచి లిముభు.
11. (a) Write about the Role of Journalism in the contemporary world
సభకలీన ించంలో తిికల తృత్ినఽ వివరింుభు.
(or)
(b) Write about the ideologies of the press
తిికల సదద ాంతాలనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు.
12. (a) Write about the Social Responsibilities of the Press
తిికల శూంఘిక ఫాధయత్లనఽ వివరింుభు.
(or)
(b) Write about the Cost of Production and Marketing of Journalism
జయనలిజం యొక్ ఉత్తి్ ధయనఽ భరిము భారె్ట్ వయవసి నఽ గ్ుయ ంచి లిముభు.
13. (a) Write about the Aims and Objectives of the early News papers
తొలి తిికల యొక్ లక్షయయలనఽ వివరింుభు.
(or)
(b) Write about the Development of Press after Independence
శూవత్ంత్ియ అనంత్యం తిికల అభివిదిధ తు గ్యరిచ లిముభు.

BA HISTORY
III Year BA Programme (UG) Courses- Under CBCS
Semester – VI
Paper-VII (E) (Elective Paper)
Historical Application in Tourism
Time: 3Hrs

Max.Marks: 75
Section-A (5 x 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. Types of Tourisms
టూరిజంలోతు యకలు
2. Components of Tourism
టూరిజంలోతు భాగలు
3. Travel Agencies
మాతాి సంసి లు
4. Hampi
హం
5. Ajanta, Ellora
అజంతా ,ఎలోలర
6. Flamingo Festival
ఫ్ెల మింగ్ ండుగ్
7. Mount Abu
భ ంట్ అఫు
8. Jagannatha Rathayatra
జగ్నానథ యథ మాత్ి

Section-B (5 x 10 =50 Marks)
Answer All the Questions
9. (a) What is meant by Tourism? Write about the Nature Scope of Tourism
టూరిజం అనగనేమీ ? దాతు యొక్ సవభావభు,రిమిత్ులనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు.
10. (b) Write about the History of Tourism and its Development
టూరిజం యొక్ చరిత్ినఽ భరిము దాతు అభివిదిధ తు వివరింుభు
(or)
(b) Write about the social and economic significance of Tourism
టూరిజం యొక్ శూంఘిక భరిము ఆరిిక తృిభుఖ్యత్నఽ

వివరింుభు

11. (a) Describe the impact of Tourism on physical Environment
ఫౌతిక రయవయణంెై రయటకయంగ్ ిభావభునఽ వివరింుభు
(or)
(b) Write about the components of Tourism Industry
రయటకయంగ్ రిశభ
ా లోతు వివిధ భాగ్భులనఽ వివరింుభు
12. (a) Write about the Archaeological monuments in India
భాయత్దేశంలోతు ురవసఽ్ కట్ డాలు గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the Historical monuments in India
భాయత్దేశంలోతు ఙారిత్ిక కట్ డాలు గ్ుయ ంచి లిముభు
13. (a) Write about the Cultural Tourism in India.
భాయత్దేశంలోతు శూంస్ితిక రయటకయంగ్ం గ్ుయ ంచి లిముభు
(or)
(b) Write about the pilgrimage Tourism in India
భాయత్దేశంలో మాతాి టూరిజం గ్ుయ ంచి లిముభు

BA HISTORY
III Year BA Programme (UG) Courses- Under CBCS
Semester – VI
Paper-VII (F) (Elective Paper)
Modern Techniques in Archaeology
Time: 3Hrs

Max.Marks: 75
Section-A (5 x 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. Describe the Difference between relative and absolute dating methods
శూధాయణ భరిము ఖ్చిచత్మెైన కల తుయణ మ దద త్ుల భధయ తేడా వివరింుభు.
2. Carbon 14 dating methods
కయబన్ 14 కల తుయణమ దద తి
3. Explain Petrology
శిలాళస్ భ
ర ు గ్యరిచ లిమండి
4. Terracotra objects
టెరాకోట వసఽ్వులు
5. Services and duties of Curator
ిదయశన వయవశృయకుతు విధి విధినాలు,ఫాధయత్లు గ్యరిచ లిమండి
6. Metal object conservation methods
లోహ సంఫంద వసఽ్వుల సంయక్షణ దద త్ులు
7. NIO
ఎన్.ఐ.
8. Environmental Archaeology
రయవయణ ురవసఽ్ ళస్ ంర

Section-B (5 x 10 = 50 marks)
Answer All the Questions
9. (a) Explain about the relative dating methods in Archaeology
శూధాయణ కల తుయణ మ దద త్ుల గ్యరిచ లిమండి
(or)
(b) Explain about the absolute dating methods
ఖ్చిచత్మెైన లేదా ళస఼్ మ
కల తుయణ మ దద త్ులు గ్యరిచ తలండి
ర
10. (a) Discuss about Dendrochronology & Pollen analysis
విక్ష వలమాకయ దద తి భరిము ుతృప డి రైణువుల దద తి గ్యరిచ లిమండి.
(or)
(b) Explain Typology methods in Archaeology
ురవసఽ్ ళస్ ంర లో వరగగకయణ దద త్ుల గ్యరిచ లిమండి
11. (a) Explain how the publication of Archaeological report prepared.
ురవసఽ్ ళఖ్లో ిచఽయణ తులేదికనఽ ఎలా త్మాయ ఙేశూ్ రో తలండి
(or)
(b) Explain about the classification and preservation of different artifacts finds in a
Archaeological sites
త్వవకలలో దొ రికై వివిధ యకల వసఽ్వుల వరగగకయణ భరిము లటి యొక్ అభియక్షణ
దద త్ుల గ్యరిచ తలండి
12. (a) Explain various conservative methods
వివిధ యకల సంయక్షణ దద త్ల గ్యరిచ తలండి
(or)
(b) Explain about exhibition methods in museum
ిదయశనళలలో ిదయశన దద త్ుల గ్యరిచ తలండి.
13. (a) Write about the underwater archaeology and its institutions in India
తూటి అడుగ్ు ురవసఽ్ ళస్ ంర గ్యరిచ తలి లటి యొక్ సంసి లు గ్యరిచ లిముభు.
(or)
(b) Explain how the submerged sites will be recovered with special reference of
Dwaraka
తూట భుతుగిన ురవసఽ్ ిదేళలనఽ ఎలా లెలికి తశూ్రో తలండి ? దావయక ితేయక
ఉదాహయణగ ?

History
III BA Programme (UG) Courses – Under CBCS
Semester – VI
Paper – VIII-A-1 (Cluster Elective Paper-1)
Cultural Tourism in Andhra Pradesh
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 = 25 marks)
Answer any Five of the Following Questions

1. Tourists & Excursionists
యయటకులు భరిము విశృయ మాతిికులు
2. Pilgrimage Tourism
తీయి మాతాి టూరిజం
3. Environment Tourism
రయవయణ రయటక యంగ్ం
4. Ancient Monuments Preservation Act of1904
తృిచీన శిధిలాల సంయక్షణచట్ ం 1904
5. APTDC
ఏ  టి డి స
6. Hill Stations
హిల్ సే్షనఽ
ల
7. Tourist places in Andhra Pradesh
ఆంధి ిదేశ్ లో రయటక సి లాలు
8. Fairs and Festivals
లేడుకలు భరిము ండుగ్లు

Section – B

(5 X 10 = 50 Marks)

Answer All Questions
Unit – I
1. a) Write about the concepts of Tourism
రయటక యంగ్ంలోతు ఫావనలనఽ వివరింుభు
(OR)

b) Write about the types of Tourists
యయటకులలోతు వివిధ యకల యయటకులనఽ వివరింుభు
Unit – II
2. a) Write about the types of Tourism
టూరిజంలోతు వివిధ యకలనఽ వివరింుభు
(OR)

b) Write about the sports and Adventure Tourism
రయటక యంగ్ంలో కీడ
ా లు భరిము శూహసకిత్యభులకు సంఫంధించిన రయటక యంగ్భునఽ
గ్యరిచ వివరింుభు
Unit – III
3. a) Write about the Heritage Sites in India
భాయత్దేశంలోతు హెరిటేజ్ సెైటలనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(OR)

b) Write about the Archaeological survey of India
భాయత్దేశ ురవసఽ్ళఖ్నఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
Unit – IV
4. a) Write about the aims and objectives of APTDC
APTDC యొక్ లక్షయయలనఽ గ్ుయ ంచి లిముభు
(OR)

b) Write about Eco Tourism
రయవయణ రయటక యంగ్భునఽ గ్యరిచ లిముభు
Unit – V
5. a) Write about the Tourist places in Andhra Pradesh
ఆంధి ిదేశ్ లో రయటక కైందిభులనఽ లిముభు
(OR)

b) Write about the Modalities of conducting Tourism
టూరిజం తుయవహణ లోతు విధి విధానాలనఽ వివరింుభు

III BA Programme (UG) Courses – Under CBCS
Semester – VI
Paper – VIII A-2 (Cluster Elective Paper -2)
Popular movements in Andhra Desa (1848 to 1956 AD)
History and culture of Andhra Pradesh 1857 to 1956
Time: 3 hrs.

Max Marks :75

Section – A (5 X 5 =25 marks)
Answer any Five of the Following questions
1. Adi Andhra Movement
ఆది ఆంధి ఉదయభం
2. Viswanatha Satyanarayana
విశవనాధ సత్య నారమణ
3. Komarraju Venkata Lakshmana Rao
కొభరాజు లెంకట లక్షమణరవు
4. Gurajada Apparao
గ్ుయజాడ అతృరవు
5. Home Rule Movement in Andhra
ఆంధాిలో హో మ్స యూల్ ఉదయభం
6. Rampa Revolt
యంతృ విల వం
7. Boycott Movement of Simon Commission in Andhra
ఆంధాిలో సెైభన్ కమీషన్ వయతిరైక ఉదయభం
8. Sri Potti Sri Ramulu
శీా తృప టి్ శీారభులు

Section – B (5 X 10= 50marks)
Answer All questions
1. a) Explain the social and literary services of Kandukuri Veeresalingam
కందఽకయరి వీరైశలింగ్ం ఙేసన శూంఘిక భరిము శూహిత్య సేవలనఽ వివరింుభు
(OR)

b) Trace in brief the Non-Brahmin or self-respect Movement in Andhra
ఆంధాిలో శూగిన ఫాిహమణత్య ఉదయభం లేక ఆత్మ గ యవ ఉదయభం గ్యరిచ లిముభు
2. a) Write about the reasons for the growth of New Literary Movement in
Andhra
ఆంధి శూహిత్యంలో నాత్న భాలోదయభభునకు గ్ల కయణభులనఽ విశదీకరించండి
(OR)

b) Write about the beginning of National Movement in Andhra
ఆంధి దేశంలో జాతీమతా భావభు జతుంచఽటకు దో హదం ఙేసన రిసత్ులనఽ
ి
వివరింుభు
3. a) Write about the Vandemataram Movement in Andhra
ఆంధాిలో శూగిన వందేభాత్య ఉదయభభునఽ గ్యరిచ లిముభు
(OR)

b) Describe the important stages in Non-Cooperation Movement in Andhra
ఆంధాి లో సశృమ తురకయణోదయభంలో గ్ల వివిధ దశలనఽ వివరింుభు
4. a) Describe the civil disobedience Movement in Andhra Between 1930-34
1930-34 సంవత్సయ భధయకలంలో ఆంధాిలో శూగిన ళసనోలలంఘనోదయభభునఽ
సమీక్షించండి
(OR)

b) Write about Quit India Movement in Andhra Pradesh
ఆంధిిదేశ్ లో కివట్ ఇండిమా ఉదయభం గ్యరిచ లిముభు.
5. a) Write about the Formation of Andhra State
ఆంధి రష్ భ
ర ు ఏయడిన విధానభునఽ వివరింుభు
(OR)

b) How the State of Andhra Pradesh Formed
ఆంధి ిదేశ్ ఎటల ఆవియభవింఙనఽ.

BA History
III BA Programme (UG) Courses – Under CBCS
Semester – VI
Paper – VIII A-3 (Cluster Elective Paper-3)
Contemporary History of Andhra Pradesh (1956-2014)
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 =25marks)
Answer any Five of the following questions

1. Naxalbary Movement
నక్సల్బరి ఉదయమం
2. Communist Movement
క్మ్యయనిస్ట్ ఉదయమం
3. Six Point Formula 1973
6 అంశాల్ థక్ం 1973
4. Jai Telangana Movement 1969
జై తెల్ంగాణా ఉదయమం 1969
5. Jai Andhra Movement
జై ఆంధ్ర
ా ఉదయమం 1972
6. Telangana Rastra Samithi
తెల్ంగాణా రాష్టటర స్మితి
7. Separate Telangana Movement (2014)
తెల్ంగాణా ఏరాాటు ఉదయమం-2014
8. AP Unification Movement
ఆంధాాదేశ్ ఐక్య ఉదయమం

Section – B (5 X 10 =50marks)
Answer All questions
1. a) Write about the River Projects & Infrastructural Development in Andhra
Pradesh
ఆంధాాదేశ్ లో నదీ వ్యవ్స్థ మరియు మౌలిక్ స్దుపాయాల్ అభివ్ృద్ధిని వివ్రింపుము
(OR)
b) Write about the causes for the Emergence of Telugu Desam Party
తెలుగు దేశం పార్టట ఆవిరాావానికి దారి తీసిన రిసిథతుల్ను వివ్రింపుము
2. a) Write about the causes for the growth of leftist (Movement) in Andhra
Pradesh
ఆంధా ాదేశ్ వామక్ష ఉదయమ అభివ్ృద్ధికి దారితీసిన రిసిథతుల్ను వివ్రింపుము
(OR)
b) Write about the present status of communist movement in Andhra Pradesh
ఆంధా ాదేశ్ లో క్మ్యయనిస్ట్ ఉదయమం ాస్త
ు తం ఉనన తీరును వివ్రింపుము
3. a) Write about the dalit movement for political space in Andhra Pradesh
ఆంధా ాదేశ్ లో దళిత ఉదయమం గూరిి వా
ా యుము
(OR)
b) Write about the Naxalbary Movement in Andhra Pradesh
ఆంధా ాదేశ్ లో నక్సల్బరి ఉదయమం గూరిి వా
ా యుము
4. a) Write about the Early Trends towards Bifurcation movement in Andhra
Pradesh
ఆంధా ాదేశ్ విభజనకై జరిగిన తొలి ాయతనముల్ను వివ్రింపుము
(OR)
b) Write about the causes for the foundation of Telangana Rastra Samiti
తెల్ంగాణ రాష్టటర స్మితి ఏరాాటుకు దారితీసిన రిసిథతుల్ను వివ్రింపుము
5. a) Write about the separate Telangana and Unified Andhra Pradesh Movement
తెల్ంగాణా ఏరాాటు మరియు ఆంధా ాదేశ్ ఏరాాటుకు జరిగిన ఉదయమముల్ను గూరిి
వా
ా యుము.
(OR)
b) Write about the causes for the Formation of Telangana state in 2014
తెల్ంగాణా ఆవిరాావానికి దారి తీసిన కారణముల్ను గురుంచి వా
ా యుము.

