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AUDEC – 303 – PUBLIC ECONOMICS
పరభుతా ఆరిధక వయవసధ

AUDHI301 – HISTORY OF INDIA (1886 ONWARDS)
ఆధునిక భారత చరితర
ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Describe the life and achievements of Gandhi
గ ాంధీ జీవితాం మరియు విజయాలను వివరిాంచాండి

ASSIGNEMENT – 1
5X3=15 Marks
1. Differences between public goods and private goods
పరజా వసుివులు మరియు ప్వ
ై ేటు వసుివులకు మధయ గల తేడాలు

2.Discuss the Contribution of Ambedkar to the depressed Classes
అణగ రిన వరా లకు అాంబేద్కర్ సహక రాం గురిాంచి చరిచాంచాండి

2. Adam Smith’s classification of Public Expenditure
ఆడమ్ సిత్ చేసన పరభుతా వయయవరటా కరణ

3.Assess the role of Gurajada Apparao for Telugu Literature
తెలుగు స హితయాం కోసాం గురజాడ అప్ ార వు ప్ తరను అాంచనా వేయాండి

3.Internal and External Debt
దేశీయ మరియు విదేశీయ పరభుతాఋణాలు

4. Examine the role played by Subhash Chandra Bose in Indian freedom
movement?
భారత స ాతాంతరయ ఉద్యమాంలో సుభాష్ చాంద్రబో స్ ప్ో షాంచిన ప్ తరను పరిశీలాంచాండి?
5.Explain the Significance of Quit India Movement
కవాట్ ఇాండియా ఉద్యమాం యొకక ప్ర ముఖ్యతను వివరిాంచాండి

4.Define “VAT” and explain its forms as stated by shoup
"వ యట్" ను నిరాచిాంచి, ష్ూప్ చెప్ాన వ యట్ లోని రక లను గూరిచ వర యాండి
5.Explain “Wagner’s law” with a diagram
రేఖ్ాపటo దాార “వ యగనర్” సూతరాం ను వివరిాంచాండి
ASSIGNEMENT – 2
5X3=15 Marks
6.Briefly write about the Recommendations of 13th Finance Commission
13వ వితి సాంఘాం యొకక సఫ రసులను కులపి ాంగ వర యాండి

ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6. Write about the Environmental issues and movements?
పర యవరణ సమసయలు మరియు ఉద్యమాల గురిాంచి వర యాండి?

7.Explain the Classification of Budget
బడెె ట్ వరటా కరణను గూరిచ వివరిాంచాండి

7.Examine the origin and spread of ‘Jai Andhra Agitation’?
‘జై ఆాంధర ఉద్యమము’ అవిర ావాం మరియు వ యప్ి ని వివరిాంచాండి?

8.What are the effects of public debt
పరభుతా ఋణ పరభావములును వివరిాంచాండి

8.Explain the Sailent features of Indian constitution
భారత ర జాయాంగాం యొకక ముఖ్య లక్షణాలను వివరిాంచాండి

9.Analyse the differences between public and private goods
పబ్లలక్, ప్వ
ై ేటు వసుివుల మధయ తేడాలు విశ్లలషాంచుము

9.Write a note of Regional Parties
ప్ర ాంతీయ ప్ రటీల ప్ై వ యసమును వర యుము

10.Briefly mention the central – state financial relations in India
భారతదేశాంలో కేాంద్ర - ర ష్ీ ర వితి సాంబాంధాలను సాంక్షిపిాంగ వర యాండి

10.Examine the causes for the peasant movement in India
భారతదేశాంలో రైతుఉద్యమానికవ క రణాలను పరిశీలాంచాండి
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AUDEC – 304 – INDIAN ECONOMY
భారత ఆరిికవయవసి

AUDHI 302 - HISTORY OF MODERN WORLD
ఆధునిక పరపాంచ చరితర

ASSIGNMENT – 1
5X3=15 Marks
1. Write a note on economic reforms in the Eleventh five year plan
11 వ పాంచవరష పరణాళికలో ఆరిిక సాంసకరణల గూరిచ వర యాండి .

ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Assess the rise and fall of Napoleon Bonaparte
నెప్ో లయన్ ఉననతి, పతనానిన అాంచనా వేయాండి

2. Critically evaluate the problems faced by Micro, Small and Medium
enterprises in India

2.Evaluate the effects of Industrial Revolution
ప్ రిశ్ా మిక విపల వాం యొకక పరభావ లను అాంచనా వేయాండి

భారతదేశాంలో సూక్షి, చినన మరియు మధయతరహా పరిశామలు ఎద్ుర్కాంటునన సమసయలను

3.Write note on the Cold war
పరచఛనన యుద్ధ ాం గురిాంచి ర యాండి

విమరశనాతికాంగ వర యాండి .

3. Narrate the measures taken by the government of Andhra Pradesh to
reduce the formers suicide cases

4.Describe the achievements of the U.N.O
U.N.O స ధాంచిన విజయాలను వివరిాంచాండి

రైతులు ఆతిహతయ లు తగిాాంచడానికవ ఆాంధరపరదేశ్ పరభుతాాం తీసుకునన చరయలను గూరిచ
వర యాండి .

5.What are the causes led to the 1917 Russian Revolution
1917 రష్యన్ విపల వ నికవ దారితీసన క రణాలు ఏమిటి

4. What is economic development? How it is measured?
ఆరిిక భివృదధ అాంటే ఏమిటి? దానిని ఏ విధాంగ కొలుసి రు?

ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6.Write about the various stages of unification of Italy
ఇటలీ ఏకీకరణ యొకక వివిధ ద్శల గురిాంచి వర యాండి

5. What has to be done by the government to resolve the problems of
population?
జనాభా ప్రుగుద్లకు సమసయను పరిష్కరిాంచడానికవ పరభుతాాం చేయవలసన పనులేమిటి

7.Explain the main causes of the first World War
మొద్టి పరపాంచ యుదాధనికవ పరధాన క రణాలను వివరిాంచాండి

ASSIGNMENT – 2
5X3=15 Marks
6. What is unemployment? What are different types of unemployment?
నిరుదయ యగాం అనగ ఏమి? నిరుదయ యగితలో రక లేవి?

8.Who is Lenin? Explain his contribution to Russia
లెనిన్ ఎవరు? రష్ యకు అతని సహక ర నిన వివరిాంచాండి

7. Elucidate the importance of health and education?
ఆరోగయాం మరియు విద్య యొకక ప్ర ధానయతను గురిాంచి వివరిాంపుము?

9.Elucidate the role of Japan in the Second World War?
రాండవ పరపాంచ యుద్ధ ాంలో జప్ న్ ప్ తరను వివరిాంచాండి?

8. What are the various indices of economic development?
ఆరిిక భివృదధ ని కొలవడానికవ గల వివిధ సూచికలు ఏవి?

10.Explain the causes of Second World War?
రాండవ పరపాంచ యుద్ధ ాం యొకక క రణాలను వివరిాంచాండి?
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9. What are the causes and eradicate measures of poverty?
భారతదేశాంలో ప్ేద్ రికమునకు గల క రణములు మరియు నిరమిలన చరయలు ఏవి?
3

10. Explain the importance of Agriculture Sector in India
భారతదేశాంలో వయవస యరాంగ ప్ర ధానయతను తెలపాండి
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AUDPS 305 - SOCIAL PSYCHOLOGY
స మాజిక మనోవిజాాన శ్ సి మ
ై ు
ASSIGNMENT- 1
5 X 3 =15 Marks.
1. Write about the historical development and contemporary developments
in social psychology
స ాంఘిక మనో విజాాన శ్ సి ై ఆవిర ావము నుాండి నేటి వరకు జరిగిన పరిణామాలను
గూరిచ వివరిాంపుము
2. Write an essay on Kelly‟s theory of attribution
కలీల ఆప్ ద్న సదాధాంతాంప్ై వ యసాం వర యాండి
3. Discuss the factors influence pro-social behaviour
స నుకూల స మాజిక పరవరినను పరభావితము చేయ ు క రక లను గూరిచ వివరిాం పుము

4 . What is prejudice? Explain how it is reduced
ద్ురభిప్ర యమనగ నేమి?దానిని ఎలా తగిా ాంచే పద్ద తులు గురిాంచి వివరిాంచాండి
5. Explain the social psychological impacts of crowding.
స మాజిక మనో విజాానాల మీద్ గుాంపుల యొకక పరభావ లను వివరిాంపుము
ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks.
6.Define attitude and discuss the process involved in attitude formation
ధృకాధాలాను నిరాచిాంచి, ధృకాధాలా రమపకలానలో ఇమిడిన పరకవాయ గూరిచ చరిచాంచుము

7.Analyze the contribution of social psychology to organizational
behaviour.
వయవసతి కృత పరవరిన గురిాంచి స మాజిక మనో విజాాన శ్ సి ాంై చేసన సేవలను విశ్లలషాంచాండి.

8. What is social influence and what factors influence in it?
స మాజిక పరభావము అనగ నేమి దానిని పరభావితము చేయు క రక లేవి
9. Explain the role of Co-operation and competition on social exchange
ఇచిచ పుచుచ కోవడములో సహక రము-ప్ో టీ ప్ తరను గూరిచ వివరిాంపుము
10.Define attitude and discuss the factors influencing in changing attitude
“ ధృకాద్ము” ను నిరాచిాంపుము. ధృకాద్మును మారుచటకు పరభావితము చేయు
క రక లను వివరిాంపుము
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AUDPS 306- EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
విదాయ మనో విజాాన శ్ సి ాంై
Assignment -1
5 X 3 = 15 Marks
1) Discuss the relationship between teaching and educational psychology
బో ధన మరియు మనోవిజాానశ్ సి మ
ై ునకు మధయ గల సాంబాంధానిన గూరిచ చరిచాంచుమ

2. Write about the influence of physical structure on learning activitie
అభయసన కృతాయలప్ై ప్ ఠ శ్ ల భౌతిక నిర ిణ పరభావాం గూరిచ వివరిాంపుము
3. Write an essay on different learning styles
వివిధ అద్యయన రటతులను గురిాం చి ఒక వ యసాం వర యుము

4. Discuss the impact of grades on students achievement
విదాయరుిల స ధన మీద్ గేాడ్ల పరభావ నిన గూరిచ వివరిాంపుము
5. Discuss the classification of tests used in school set up
ప్ ఠశ్ ల యాంద్ు ఉపయోగిాంచే పరటక్షల వరటా కరణ గూరిచ చరిచాంపుము

Assignment -2
5 X 3 = 15 Marks
6) Discuss the classification of tests based on purposes of testing in pupil
evaluation
విదాయరుిల మూలాయాంకనాంలో పరటక్షల ఉదేద శ్ ల ఆధారాంగ జరిప్న వరటాకరణ గూరిచ చరిచాంపుము

7) Write about different cognitive styles in learning
అభాయసములోని వివిధ అవగ హన రటతులను గూరిచ వర యుము
8) Explain the influence of television on children
టెలవిజన్ యొకక పరభావాం ప్లల ల మీద్ యటు
ల ాండునో వివరిాంపుము
9) What is mental retardation. How to educate the mentally chilled children
మానసక బుదధ మాాంధయత (వెైకలయము) అనగ నేమి? వ రికటు
ల విదాయ బుద్ుదలు
నేరాద్వు
10) Analyze various causes of backwardness and discuss various methods of
treating backward children వెనుకబాటుతనానికవ వివిధ క రణాలను విశ్లలషాంచాండి మరియు
వెనకబడినా ప్లల లను సవరిాంచడానికవ అనుసరిాంచవలసన పద్తులను చరిచాంపుము
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NOTE:
1) Last date for submission of assignments for all the courses / paper
is- 19.03.2022
2) Non-submission of assignments as per the scheduled dates
mentioned above attracts a fine of Rs. 200/- upto 31.03.2022 per
each assignment of a course / paper and under any circumstances
the assignments will not be accepted from 1stApril, 2022
3) Assignments are to be written in the Book-lets provided by CDL and
other formats are not accepted.
4) Answer all 10 questions, in a single book only.

