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BA – HISTORY
AUDHI301 – HISTORY OF INDIA (1886 ONWARDS)

7.Explain the main causes of the first World War
మొద్టి పరపాంచ యుదాధనికవ పరధాన క రణాలను వివరిాంచాండి
8.Who is Lenin? Explain his contribution to Russia
లెనిన్ ఎవరు? రష్ యకు అతని సహక ర నిన వివరిాంచాండి

ఆధునిక భారత చరితర
ASSIGNMENT- I

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

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

5 X 3 =15 Marks

1.Describe the life and achievements of Gandhi
గ ాంధీ జీవితాం మరియు విజయాలను వివరిాంచాండి

10.Explain the causes of Second World War?
రాండవ పరపాంచ యుద్ధ ాం యొకక క రణాలను వివరిాంచాండి?

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

AUDPA 303 – RESOURCES & OFFICE MANAGEMENT
క ర యలయ వనరులు నిరాహణ

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

ASSIGNMENT- I

1.Expalin the significance of materials management
స మాగిా నిరాహణ యొకక ప్ర ముఖ్యతను వివరిాంచాండి
2.What is office communication? Explain its role in the administration
క ర యలయ సమాచారాం అాంటే ఏమిటి ? పరిప్ లనలో దాని ప్ తరను

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

వివరిాంచాండి
3.Bring out the concept of office environment and its inflamer on
administration
క ర యలయ పరిసర లు భావన ఎమిటి ? పరిప్ లనలో ధీని పరభావమును

7.Examine the origin and spread of ‘Jai Andhra Agitation’?
‘జై ఆాంధర ఉద్యమము’ అవిర ావాం మరియు వ యప్ి ని వివరిాంచాండి?
8.Explain the Sailent features of Indian constitution
భారత ర జాయాంగాం యొకక ముఖ్య లక్షణాలను వివరిాంచాండి

తెలయచేయుము
4. Define recruitment and explain its methods
యామక నిన నిరాచిాంచాండి మరియు దాని పద్ధ తులను వివరిాంచాండి

9.Write a note of Regional Parties
ప్ర ాంతీయ ప్ రటీల ప్ై వ యసమును వర యుము
10.Examine the causes for the peasant movement in
India
భారతదేశాంలో రైతుఉద్యమానికవ క రణాలను పరిశీలాంచాండి

5.Role of the Finance Commission India
ఫైనాన్్ కమిష్నలల భారతదేశాం ప్ తర
ASSIGNMENT- 2

AUDHI 302 - HISTORY OF MODERN WORLD

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

5 X 3 =15 Marks

6.Explain the powers and functions of UPSC
యు.ప్.ఎస్.స యొకక అధక ర లు మరియు విధులను వివరిాంచాండి
7.Elucidate the duties and powers of CAG?
క గ్ యొకక విధులు మరియు అధక ర లను వివరిాంచాండి?
8.Expalin the different methods of procurement?
కొనగోలు యొకక వివిధ పద్ధ తులను వివరిాంచాండి?

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

9.Explain the various modes of transportation in detail

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

వివిధ రవ ణా విధానాలను వివరాంగ వివరిాంచాండి
10.Elucidate the useful principles in preparation of effective
reports?
సమరథ వాంతమైన నివేదకల తయారటలో ఉపయోగకరమైన సూతారలను

4.Describe the achievements of the U.N.O
U.N.O స ధాంచిన విజయాలను వివరిాంచాండి
5.What are the causes led to the 1917 Russian
Revolution
1917 రష్యన్ విపల వ నికవ దారితీసన క రణాలు ఏమిటి
BA(HPS)-Third Year

5 X 3 =15 Marks

వివరిాంచాండి
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BA(HPS)-Third Year

2

AUDSO – 306 – URBAN SCOIOLOGY

AUDPA 304 – LOCAL ORGANIZATION & DEVELOPMENT
సథ నిక సాంసథ లు – అభివృది

పటీ ణ సమాజ శ్ సి ాంర

ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.What are the definition of Rural Development?
గా మీణాభివృదధ ని నిర ాఛాంచి వివరిాంచుము

1.

2.Explain powers and function of the Zilla Parished Chairmen
జిలాల పరిష్త్ చెైరమనల అధక ర లు, విధులును వివరిాంపుము

Examine the role of the local bodies in Urban Administration
పటీ ణ పరిప్ లనలో సథ నిక సాంసథ ల ప్ తరను తెలుపుము

2.

3.Critically comment on Non-governmental Agencies
పరభుతేాతర సాంసథ లప్ై వివరణ నాతమకాంగ వయఖ్యనిాంపుము

Write an essay on Rural – Urban Differences
గా మీణ – పటీ ణ ప్ర ాంతాల మధయ వయతాయస ల ప్ై ఒక వ యసాం వర యాండి

3.

4. Write an essay on powers and functions of municipal commissioner?
మునిసపల్ కమిష్నర్ యొకక అధక ర లు మరియు విధులను వ యసరూపకాంగ

4.

ASSIGNEMENT – 1

తేలుపాండి?

Bring out causes of Urban Poverty
నగర ప్ద్రికమునకు గల క రణాలను వివరిాంచాండి
Explain the nature and scope of urban Sociology
నగర సమాజ శ్ సి ర సాభావ నిన దాని పరిధని చరిచాంచుము

5.Explain the functions of NABARD?
నాబార్్ యొకక విధులను వివరిాంచాండి

5.

ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6. Write an essay on the role of NGO’s in India?
భారతదేశాంలో ఎన్.జి.ఓ ప్ తరను వ యసరూపకాంగ తేలుపాండి
7.Explain the meaning, definitions and scope of local organizations
సథ నిక సాంసథ ల అరధ ము, నిరాచనాలు, పరిధని గురిచ వివరిాంపుము

Explain the constitution power and functions of municipality
పురప్ లక సాంసథ ల అధక ర లు - విధులు తెలుపుము
ASSIGNEMENT – 2

6.
7.

8.Discuss the significance of Banks in Rural Development in India
భారతదేశాంలో గా మీణాభివృదధ లో బాయాంకవాంగ్ రాంగసేవలు పరిశిలాంపుము

5X3=15 Marks

Define crime and explain types and characteristics of crime
నేరనిన నిరాచిాంచి, నేరలు రక లు, లక్షణాలు గురిచ వివరిాంపుము
Explain the characteristics of Urban Community?
నగర సముదాయము యొకక లక్షణాలు వివరిాంపుము?

th

9.Sailent features of 74 Constitutions Amendment Act

8.

What has been done by the government to resolve the
problems of slums?

74 వ ర జాయాంగ సవరణ చటీ ాం యొకక ముఖ్ాయాంశ్ లను ప్రోకనుము

మురికవవ డల సమసయను పరిష్కరిాంచడానికవ పరభుతాాం చేసన పనులేమిటి?

10.Write a essay on Non-Governmental organizations (Voluntary Agencies)
సాచఛాంద్ సాంసథ లప్ై వ యసాం ర యాండి

9.

AUDSO 305 – TRIBAL AND RURAL SOCIOLOGY

గిరిజన మరియు గరామీణ సమాజా శరస్ రం

Explain the various urban ecological processes in detail?
వివిద్ రక లెైన పటీ ణ పర యవరణ పరకాయ
వ లను వివరిాంపుము

10. Write an essay on types of pollution prevalent in urban areas?
పటీ ణలలో తరుచుగ వచేచ వివిధ రక లెైన క లుష్ యలు గురిచ ఒక

ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Write an essay on distribution of tribal population in India
భారతదేశాంలో గిరిజన జనాభా పాంప్ణీప్ై ఒక వ యసాం వర యాండి

వ యస నిన వర యాండి

2.Discuss the need for study of rural Sociology in India
భారతదేశాంలో గా మీణ స మాజిక శ్ సి ాంర అధయయనాం చేయవలసన అవసర నిన

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
3) 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
4) Assignments are to be written in the Book-lets provided by CDL
andother formats are not accepted.
Answer all 10 questions, in a single book only.

చరిచాంచాండి
3.Discuss about tribal welfare programmes
గిరిజన సాంక్షేమ క రయకామాల గురిాంచి చరిచాంచాండి
4. Discuss about Jajamani System
‘జాజమణి’ వయవసథ గురిాంచి చరిచాంచాండి
5.Explain the causes of ill health among Tribals?
గిరిజనులలో అనారోగ యనికవ క రణాలను వివరిాంచాండి
ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6. Explain about ways of Acquiring mate in Tribal community in India
భారతదేశాంలోని గిరిజనులలో జీవితభాగస ామిని ఎాంప్కచేస ుకునే పద్ి తులను తేలుాము

7.Discuss the consequences of Globalisation on Indian Agriculture?
భారతీయ వయవస యాంప్ై పరపాంచీకరణ యొకక పరిణామాలను చరిచాంచాండి
8.What has been done by the government to resolve Tribal
unemployment?
గిరిజన నిరుదయ యగ నిన పరిష్కరిాంచడానికవ పరభుతాాం ఏమి చేసాంద?
9.Explain the ways to solve the health problems of Tribals?
గిరిజనుల ఆరోగయ సమసయలను పరిష్కరిాంచే మారా లను వివరిాంచాండి
10.Briefly review the Rural Development Schemes in India?
భారతదేశాంలోని గా మీణాభివృదధ పథక లను కులపి ాంగ సమీక్షిాంచాండి
BA(HPS)-Third Year

5X3=15 Marks
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