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INDIAN HISTORY AND CULTURE (from earliest time to 647A.D.) 

 Duration: 3 Hrs.                                                                                            Max. 
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SECTION – A 

 Answer any FOUR questions choosing ONE from each unit.                                               4 x 8 = 32 

 ఈ క్ర ింది వానిలో ఏవైనా నాలుగు ప్ర శ్నలకు ఒక్కోక్ో యూనిట్ నిండి ఒక్ ప్ర శ్న చొప్పున సమాధానము వార యము. 

Unit – I 

 1. Write about the geographical factors have affected the course of Indian    History. 

భారతదేశ్చరితర పై  భోగోళిక్ప్రిసి్థతుల ప్ర భావము గురిించి వార యుము. 

(OR) 

 Describe the silent features of Indus Valley Civilization. 

స్థింధులోయ నాగరిక్త మొలిక్ లక్షణాలన గురిించి వరిణ ించుము . 

Unit - II 

2. Give a brief account of  the political social and religious conditions of the Aryans during 

the Rigvedic Age. 

తోలి వేదకాలిం నాటి ఆర్యుల రాజకీయ సింఘిక్ మత ప్రిసి్థతులన వరిణ ించిండి. 

(OR)  

Explain the principles of Buddhism? 

బౌదధ మత స్థద్ధ ింతాలన వివరిించిండి. 

Unit - III 

3.Write a note on the salient features of the Moryan Administration. 

మౌర్యుల యొక్ో ప్రిపాలనావిధానింలో మౌలిక్లక్షణాలన పేర్కోనము.   

(OR) 

Give an account of Ashoka’s services to Buddhism and his policy of Dharma. 



అశోకుడు బౌదధ మతానిక్ చేస్థన సేవలన మరియు అతని ధరమవిధానానిన వివరిించిండి. 

Unit-IV 

4. Why the Gupta period is called the Golden age  in Indian History. 

భారతదేశ్ చరితర లో గుప్పు ల కాలము సవరణ యుగము  అని ఎిందుకు  పిలువబడెన ?   

                                                                                                (OR) 

 Describe the career and achievements of Harsha.  

 హరష  వరధ ని యెక్ో విజాయాలున ఘనతన పేర్కొనుము. 

Section –B 

Answer any FOUR questions from the following.                                                      4 x 5=20 

ఈ క్ర ింది వానిలో ఏవైనా నాలుగు ప్ర శ్నలకు సమాధానములు వార యుము. 

5.  Inscriptions                                                                శాసనములు 

6. Unity in diversity                                                        భిననతవింలో ఏక్తవిం  

7. Later vedic culture                                                      మలివేదకాలప్ప సింసోృతి 

8. Sixteen mahajanapadaas                                          ప్దహార్య మహాజనప్ద్లు  

9. Goutamiputra Satakarni                                           గౌతమీప్పతర శాతక్రిణ  

10. Samudra Guptudu                                                         సముదర గుప్పుు డు 

11. Hieun-Psang                                                               హ్యుయానాు సింగ్ 

12. Position of women in sixth century A.D              కీర . శ్. ఆరవ శ్తాబద ిం నాటి స్త్ు ీల ప్రిసి్థతి 

 

Section-C 

Answer all the following questions.                                                                                  4x2=8  

ఈ క్ర ింది అనిన ప్ర శ్నలకు సమాధానము వార యుము . 

13. Thirthankarulu.                                                        తీరిింక్ర్యలు 

14. Alexander                                                                   అలెగ్జ ిండర్య 

15. Kautilyudu                                                                    కౌటిలుుడు 

16. Mahaveerudu                                                              మహావీర్యడు 

******* 


