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AUDPO 301 - POLITICAL
THEORY
రాజనీతి తతవవిచారణ
ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Elucidate the importance of Plato’s Theory of Education
ప్లే టో విద్య సిదధ ్ ాంతాం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరాంచాండి
2.Explain the Social Contract theory of Hobbes, Locke and Rousseau
హాబ్స్, లాక్ మరయు రూసో యొక్క సరమాజిక్ ఒప్పాంద్ సిదధ ్ాంత్న్ని వివరాంచాండి
3.Explain Democratic Socialism and Panchasheela
ప్ాజాసరామయ సో షలిజాం మరయు ప్ాంచశీల గురాంచి వివరాంచాండి

5 X 3 =15 Marks

3.Bring out the concept of office environment and its inflamer on
administration
కరరరయలయ ప్రసరరలు భావన ఎమిటి ? ప్రప్రలనలో ధీన్న ప్ాభావమును

5.Role of the Finance Commission India
ఫైన్న్్ క్మిషనలే భారతదేశాం ప్రతా
ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6.Explain the powers and functions of UPSC
యు.ప్ి. ఎస్.సి యొక్క అధికరరరలు మరయు విధ్ులను వివరాంచాండి

7.Explain the Koutilya’s theory of Saptanga and Mandal Policy
కౌటిలయ సప్త ాంగ సిదధ ్ాంతాం మరయు మాండల సిదధ ్ాంత్న్ని వివరాంచాండి
8.Elucidate the scope of Political Thought and explain its significance?
రరజనీతి తతావిచ్రణ ఆలోచన యొక్క ప్రధిన్న వివరాంచాండి మరయు ద్న్న
ప్రాముఖ్యతను వివరాంచాండి ?

7.Elucidate the duties and powers of CAG?
కరగ్ యొక్క విధ్ులు మరయు అధికరరరలను వివరాంచాండి ?
8.Expalin the different methods of procurement?
కొనగ్ోలు యొక్క వివిధ్ ప్ద్ధ తులను వివరాంచాండి ?
9.Explain the various modes of transportation in detail
వివిధ్ రవరణ్ విధ్న్లను వివరాంగ్ర వివరాంచాండి

9.What are the differences between Socrates and Sophists?
సో క్ీటీస్ మరయు సో ఫిసు ుల మధ్య తేడ్లు ఏమిటి ?

10.Elucidate the useful principles in preparation of effective reports?
సమరథవాంతమెైన న్నవేదిక్ల తయారరలో ఉప్యోగక్రమెైన సూత్ాలను వివరాంచాండి

10.Analyze the idea of Satyagraha and its principles?
సత్యగీహాం ఆలోచన మరయు ద్న్న సూత్ా లను విశ్లేషిాం చాండి

ASSIGNMENT- I

2.What is office communication? Explain its role in the administration
కరరరయలయ సమాచ్రాం అాంటే ఏమిటి ? ప్రప్రలనలో ద్న్న ప్రతాను వివరాంచాండి

4. Define recruitment and explain its methods
న్నయామకరన్ని న్నరాచిాంచాండి మరయు ద్న్న ప్ద్ధ తులను వివరాంచాండి

5.Describe the Gandhiji’s views on Truth and Non-violence
సతయాం మరయు అహాంసప్ై గ్రాంధీజీ అభిప్రా యాలను వివరాంచాండి

BA-PPS-3Yr
AUDPO 302 – INTERNATIONAL RELATIONS
అాంతరరాతీయ సాంబాంధ్లు

ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Expalin the significance of materials management
సరమాగ్ీ న్నరాహణ యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరాంచాండి

తలియచేయుము

4. Explain the salient features of Greek Political Thought
గ్రక్
ీ రరజనీతి తతా ఆలోచన యొక్క ముఖ్య లక్షణ్లను వివరాంచాండి

ASSIGNMENT- 2
6. Explain J.S.Mill views on Liberty
సలాచఛ ప్ై జె.ఎస్. మిల్ అభిప్రా యాలను వివరాంచాండి

AUDPA 303 – RESOURCES & OFFICE MANAGEMENT
కరరరయలయ వనరులు విచ్రణ

1
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AUDPA 304 – LOCAL ORGANIZATION & DEVELOPMENT
సరథన్నక్ సాంసత లు - అభివృదిి

5 X 3 =15 Marks

1.Explain the meaning, scope and significance of International Relations
అాంతరరాతీయ సాంబాంధ్ల అరథాం, ప్రధి మరయు ప్రాముఖ్యతను వివరాంచాండి

ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.What are the definition of Rural Development?
గ్రీమీణ్భివృదిధన్న న్నరరాఛాంచి వివరాంచుము

2.Do you think the UNO served its purpose? Justify it
ఐక్యరరజయ సమితి ద్న్న ప్ాయో జనాం నెరవేరాంద్న్న మీరు అనుక్ుాంటున్ిరర? ద్న్నన్న

2.Explain powers and function of the Zilla Parished Chairmen
జిలాే ప్రషత్ చైరమనే అధికరరరలు, విధ్ులును వివరాంప్ుము

సమరథాం చుము

3.Critically comment on Non-governmental Agencies
ప్ాభుతేాతర సాంసథ లప్ై వివరణన్తమక్ాంగ్ర వయఖ్యన్నాంప్ుము

3.Explain the relationship between India and Sri Lanka
భారతదేశాం మరయు శీీలాంక్ మధ్య సాంబాంధ్న్ని వివరాంచాండి
4.What are the major reasons for the growth and spread of terrorism?
తీవావరద్ాం ప్రగడ్న్నకి మరయు వరయప్ిత చాంద్డ్న్నకి ప్ాధ్న కరరణ్లు ఏమిటి

4. Write an essay on powers and functions of municipal commissioner?
మున్నసిప్ల్ క్మిషనర్క యొక్క అధికరరరలు మరయు విధ్ులను వరయసరూప్క్ాంగ
తేలుప్ాండి ?

5.Discuss about Indo-American relations
భారత-అమెరక్న్ దేశాం సాంబాంధ్ల గురాంచి చరచాంచాండి

5.Explain the functions of NABARD?
న్బార్క్ యొక్క విధ్ులను వివరాంచాండి

ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6. Describe the basic principles of Facism
ఫరసిజాం యొక్క ప్రాథమిక్ సూత్ాలను వివరాంచాండి

ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6. Write an essay on the role of NGO’s in India?
భారతదేశాంలో ఎన్.జి.ఓ ప్రతాను వరయసరూప్క్ాంగ తేలుప్ాండి

7.Explain the factors contributed to the establishment of league of nations?
లీగ్ ఆఫ్ నేషన్్ సరథప్నక్ు దో హద్ప్డిన అాంశ్రలను వివరాంచాండి

7.Explain the meaning, definitions and scope of local organizations
సరథన్నక్ సాంసథ ల అరధము, న్నరాచన్లు, ప్రధిన్న గురచ వివరాంప్ుము

8.Write an essay on powers and functions of UN security council?
యు.ఎన్ భద్ాత్ మాండలి యొక్క అధికరరరలు మరయు విధ్ులప్ై వరయసాం వరా యాండి

8.Discuss the significance of Banks in Rural Development in India
భారతదేశాంలో గ్రీమీణ్భివృదిధలో బాయాంకిాం గ్ రాంగసలవలు ప్రశిలిాంప్ుము

9.Discuss the relationship between India and Pakistan?
భారతదేశాం మరయు ప్రకిసత రన్ మధ్య సాంబాంధ్న్ని చరచాంచాండి

9.Sailent features of 74th Constitutions Amendment Act
74 వ రరజాయాంగ సవరణ చటు ాం యొక్క ముఖ్ాయాంశ్రలను ప్రోకనుము

10.Analyse the composition and objectives of SAARC?
సరర్కక క్ూరుప మరయు లక్ష్యయలను విశ్లేషిాం చాండి ?

10.Write a essay on Non-Governmental organizations (Voluntary Agencies)
సాచఛాంద్ సాంసథ లప్ై వరయసాం రరయాండి
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AUDSO 305 – TRIBAL AND RURAL SOCIOLOGY
గ్రజన మరయు గ్రీమీణ సమాజా శ్రసత రాం
ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Write an essay on distribution of tribal population in India
భారతదేశాంలో గ్రజన జన్భా ప్ాంప్ిణీప్ై ఒక్ వరయసాం వరా యాండి
2.Discuss the need for study of rural Sociology in India
భారతదేశాంలో గ్రీమీణ సరమాజిక్ శ్రసత ాంర అధ్యయనాం చేయవలసిన అవసరరన్ని చరచాంచాండి
3.Discuss about tribal welfare programmes
గ్రజన సాంక్ష్ేమ కరరయక్ీమాల గురాంచి చరచాంచాండి
4. Discuss about Jajamani System
‘జాజమణి’ వయవసథ గురాంచి చరచాంచాండి
5.Explain the causes of ill health among Tribals?
గ్రజనులలో అన్రోగ్రయన్నకి కరరణ్లను వివరాంచాండి
ASSIGNMENT- 2
5 X 3 =15 Marks
6. Explain about ways of Acquiring mate in Tribal community in India
భారతదేశాంలోన్న గ్రజనులలో జీవితభాగసరామిన్న ఎాంప్ిక్చేసుక్ునే ప్ద్ి తులను తేలుపము
7.Discuss the consequences of Globalisation on Indian Agriculture?
భారతీయ వయవసరయాంప్ై ప్ాప్ాంచీక్రణ యొక్క ప్రణ్మాలను చరచాంచాండి
8.What has been done by the government to resolve Tribal unemployment?
గ్రజన న్నరుదో యగ్రన్ని ప్రషకరాంచడ్న్నకి ప్ాభుతాాం ఏమి చేసిాం ది?
9.Explain the ways to solve the health problems of Tribals?
గ్రజనుల ఆరోగయ సమసయలను ప్రషకరాంచే మారరా లను వివరాంచాండి
10.Briefly review the Rural Development Schemes in India?
భారతదేశాంలోన్న గ్రీమీణ్భివృదిధ ప్థకరలను క్ుేప్త ాంగ్ర సమీక్ష్ిాంచాండి
BA-PPS-3Yr
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AUDSO – 306 – URBAN SCOIOLOGY
నగర సమాజశ్రసత రాం
1.

ASSIGNEMENT – 1
5X3=15 Marks
Examine the role of the local bodies in Urban Administration
ప్టు ణ ప్రప్రలనలో సరథన్నక్ సాంసథ ల ప్రతాను తలుప్ుము

2. Write an essay on Rural – Urban Differences
గ్రీమీణ – ప్టు ణ ప్రాాంత్ల మధ్య వయత్యసరల ప్ై ఒక్ వరయసాం వరా యాండి
3. Bring out causes of Urban Poverty
నగర ప్ద్రక్మునక్ు గల కరరణ్లను వివరాంచాండి
4. Explain the nature and scope of urban Sociology
నగర సమాజ శ్రసత ర సాభావరన్ని ద్న్న ప్రధిన్న చరచాంచుము
5. Explain the constitution power and functions of municipality
ప్ురప్రలక్ సాంసథ ల అధికరరరలు - విధ్ులు తలుప్ుము
ASSIGNEMENT – 2
5X3=15 Marks
6.
Define crime and explain types and characteristics of crime
నేరన్ని న్నరాచిాంచి, నేరలు రకరలు, లక్షణ్లు గురచ వివరాంప్ుము
7.

Explain the characteristics of Urban Community?
నగర సముద్యము యొక్క లక్షణ్లు వివరాంప్ుము?

8.

What has been done by the government to resolve the problems of
slums?
మురకివరడల సమసయను ప్రషకరాంచడ్న్నకి ప్ాభుతాాం చేసిన ప్నులేమిటి?

9. Explain the various urban ecological processes in detail?
వివిద్ రకరల ైన ప్టు ణ ప్రరయవరణ ప్ాకిీయలను వివరాంప్ుము
10. Write an essay on types of pollution prevalent in urban areas?
ప్టు ణలలో తరుచుగ్ర వచేచ వివిధ్ రకరల ైన కరలుష్రయలు గురచ ఒక్ వరయసరన్ని
వరాయాండి
BA-PPS-3Yr
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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 andother formats are not accepted.
4) Answer all 10 questions, in a single book only.

