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AUDFE 201- ENGLISH LANGUAGE SKILLS
Assignment -1

2.Write the factors responsible for the rise of nationalism in India
భారత్దేశంలో జాతీయవయదం ఆవీరభవించుటక్ు ధ్ో హాధ్ాాడిన అంశయలను పేర్కకనుము
3.Describe the glorious of Vijayanagar Empire
విజయనగర సయమాాజా వైభవయని గూర్చి వర్చణంపుము

5X 3 = 15 Marks

1. Bring out the essential features of an essay
2. Morality and law
3. Write a letter to the Divisional Electrical Engineer about
frequent power cuts in your locality
4. Write an essay on ‘Swatch Bharat’
5. Prepare a mind map on the problem of ‘Population ‘Growth’
Assignment -2
5 X 3 = 15 Marks
6. How do you prepare yourself to face an interview?
7. What are the factors that influence speaking skill? What are
the characteristics of a good speaker?
8. Expand the proverb “Where there’s a will there’s a way”
9. Corruption in high places
10. Write a letter to land lord asking him for certain repairs to
be carried out in the house
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ASSIGNMENT- I
5 X 3 =15 Marks
1.Explain the causes and results of Mohammad Ghajani invaded India
మొహమాద్ గజనీ భారత్దేశదండయాత్ర కయరణాలు ఫలితాలను గుర్ిి వయరయుము
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4. Write about the marketing and military reforms of Alla Udin Khilji
అలాల ఉదదీ న్ ఖిలీీ పరవేశపటటాన మార్కకట్ మర్ియు సైనిక్ స్ంస్కరణలను వయరయండి
5.Discuss the Golden age of Shahjahan
షయజహాన్ కయలంనాటట స్వరణ యుగమును చర్ిించండి

ASSIGNMENT- 2

5 X 3 =15 Marks

6. Describe the greatness of Sri Krishna Deva raya
శ్రీ క్ృష్ణ దేవ ర్యయల యొక్క ఘనత్ను వివర్ించండి
7. Describe various causes led to the outbreak of 1857 revolt
1857 తిరుగుబాట క్ు దార్ితీసిన కయరణాలను వివర్ించండి
8.Discuss about the bakthi and sufi movement in India
భారత్దేశంలో భకిి మర్ియు స్ూఫీ ఉదామం గుర్ించి చర్ిించండి
9.Explain the Administrative reforms of Peshwas
పీషయవ యొక్క పర్ిపయలనా స్ంస్కరణలను వివర్ించండి
10.Discuss about the Lord Rippon’s social reforms in India
భారత్దేశంలో లార్డ్ ర్ిపాన్ యొక్క సయమాజిక్ స్ంస్కరణల గుర్ించి చర్ిించండి
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AUDEC-204A – MACRO ECONOMICS

AUDFV 202 - INTRODUCTION TO ENVIRONMENT

స్థ
ూ ల అరూ శయస్్ రం

పర్యావరణ అంశయలు
Assignment -1
5 X 3 = 15
1.Define the ecosystem and its structure?
పర్యావరణ వావస్థ మర్ియు దాని యొక్క నిర్యాణం గుర్ించి వివర్ింపుము?

Assignment – I

5 X 3 = 15 Marks

1.What is general insurance? Explain different types of general insurance?

2.How do you make public awareness on control of environmental
pollution?
పర్యావరణ కయలుష్ాం నివయర్ించడములో పరజల పయత్ర ఫై వయాస్ం వయరయుమ
3.Explain the biodiversity and explain the threats to biodiversity?
జీవవైవిధ్ాానిి మర్ియు జీవవైవిధ్ాానికి హాని చేయు మూడు అనర్యాలు గుర్ించి
విపులీక్ర్ించండి.

సయధ్ారణ బీమా అనగయ నేమి? వివిధ రకయల ైన సయధ్ారణ భీమాలను గుర్ించి
వివర్ింపుము

2. Explain Non-banking financial companies (NBFC) in India
భారత్దేశంలోని నాన్-బాాంకింగ్ విత్ి స్ంస్థ ల గుర్ించి వివర్ింపుము

3.What is a National Income? Explain different concepts of Nation Income
జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏమిటట? వివిధ జాతీయ ఆదాయపు భావనలు

4.Describe the effects of population Explosion?
జనాభా పరుగుదల వలల క్లిగే అనర్యాలు గుర్ించి వయరయుము

వివర్ింపుము

5.How the economic development of a country depends on its
environment?
దేశ ఆర్ిథకయభివృదధా పై పర్యావరణ పరభావం ఏ విధంగయ ఉంట ందధ

4. Explain the Keynes theory of employment
కీన్్ ఉదో ాగిత్ సిదా ాంతానిి వివర్ించండి

5. Explain different methods of estimating national income
దరవయాలబణ రకయలను వివర్ింపుము

Assignment -2
5 X 3 = 15
6.What is the importance of forest in environmental protection?
పర్యావరణ పర్ిరక్షణలో అడవుల పయత్ర పేర్కకనండి

Assignment – II

7.Define the term pollution and explain different types of pollutions?
కయలుష్ాంను నిరవచించి మర్ియు వివిధ రకయల కయలుష్ాంల గూర్ిి వయరయండి
8.Explain the important natural resources of India
భారత్ దేశంలో గల వివిధ స్హజవనరుల గూర్ిి వివర్ింపుడు

5 X 3 = 15 Marks

6. Discuss the functions of a Central Bank
కేందదరయ బాాంక్ుల ముఖ్ా విధులను చర్ిించుము

7. Describe the functions of Reserve Bank of India
ర్ిజర్డవ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క విధులను వివర్ించండి

9.Write an essay on environmental Legislations in India
భారత్దేశంలో పర్యావరణ చటాాలపై ఒక్ వయాస్ం వయరయండి

8. Explain the phases of Trade cycles

10.Explain the concept of value education
విలువ విదా యొక్క భావయనిి వివర్ించండి

9. What are the functions of Primary and secondary Markets
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వయణిజా చకయీల యొక్క దశలను వివర్ించండి
పయరథమిక్ మర్ియు దధవతీయ మార్కకటల యొక్క విధులు ఏమిటట
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10. Analyze Cambridge approach to quality theory of Money
డబుబ యొక్క నాణాతా సిదా ాంతానికి కేంబ్రరడ్జీ విధ్ానానిి విశలలషించండి
BA-HEP-2Yr
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AUDPS 206 – DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

AUDPS 205- GENERAL PSYCHOLOGY

సయమాజిక మనో విఙ్ఞాన శయస్్ రం

మానవ వికయస్ మనోవిజ్ఞాన శయస్్ రము

ASSIGNMENTS-1
5x3=15
1. Discuss the nature and scope of psychology
మనోవిజాాన శయస్ి రం పర్ిధ్ధ మర్ియు స్వభావము గూర్ిి చర్ిించండి

Assignment -1
5 X 3 = 15
1.Write about the role of heredity and environment on human
development
వాకిి వికయస్ము ఫై అనివంశిక్త్ మర్ియు పర్ిస్ర పరభావయనిి గూర్ిి

2. Discuss the factors influencing learning
అభాాసయనిి పరభావిత్ం చేసే అంశయలను చర్ిించండి

వివర్ింపుము

3. List down major functions of the endocrine system
ఎండో కకరైన్ వావస్థ యొక్క పరధ్ాన విధులను జాబ్రతా చేయండి

2. Discuss the physical and psyschological changes during addescene
వయోజన దశలో జర్ిగే భౌతిక్ మర్ియు మానసిక్ మారుాలను గూర్ిి
వివర్ింపుము

4. Describe the structure of central nervous system
కేందర నాడీ వావస్థ నిర్యాణానిి వివర్ించండి

3. Discuss the physical and cognitive development during
adolescence
కౌమార దశయందలి భౌతిక్ మర్ియు స్ంజాయానాత్ాక్ వికయస్మును గూర్ిి

5. Write an essay on hierarchy theory of motivation
క్ీమానుగనత్ అవస్ర్యలను సిదంత్ముపై ఒక్ వయాస్ము వయరయము

వయరయుము

ASSIGNMENTS-2
5x3=15
6. Write a note on mental disorder
మానసిక్ రుగాత్పై ఒక్ నోట్ ర్యయండి

4. Write about the nature and symptoms of ADHD
ADHD స్వభావము మర్ియు దాని లక్షణాలను గూర్ిి వివర్ింపుము

7. Write an essay on schizophrenia
సికజోఫరనియాపై వయాస్ం ర్యయండి
8. What is intelligence? Discuss the intelligence tests in a detailed
manner
తెలివితేటలు అంటే ఏమిటట? నిఘా పర్చక్షలను వివరంగయ చర్ిించండి
9. Define creativity and list out the stages involved in it
స్ృజనాత్ాక్త్ను నిరవచించండి మర్ియు దానిలో ఉని దశలను జాబ్రతా
చేయండి

5. Discuss the symptoms and characteristics of ADHD
అటెనషన్ డెఫిసిట్ హైపర్డ ఆకివి
ా టీ డిజార్ర్డ (ADHD) వయాధ్ధ స్ంబంధ్ధత్
లక్షణాలను వయరయుము
Assignment -2
5 X 3 = 15
6. Write any essay on fertilization and prenatal development
ఫలదదక్రణము మర్ియు జననపూరవ పర్ిస్రమును గూర్ిి ఒక్ వయాస్ము
వయరయుము
7. Discuss Cognitive development theory, explaining various stages
in detail
కయగకిటటవ్ డెవలపాంట్ థధయర్చని వివర్ిస్ి ూ, వివిధ దశలను వివర్ించండి

10. Discuss the various techniques used in behaviour therapy
పరవరిన చికిత్్లో ఉపయోగించే వివిధ పదా త్ులను చర్ిించండి

8. Explain the psychopathological disorders at adolescent stage
కౌమార దశలో మానసిక్ రుగాత్లు వివర్ించండి
9. What are the various mechanisms of inheritance
వయరస్త్వపు వివిధ యంతారంగయలు ఏమిటట ?
10. Write about translation and expression of genetic code
జనుా కోడ్జ యొక్క అనువయదం మర్ియు వాకీిక్రణ గుర్ించి వయరయండి
NOTE:
1) Last date for submission of assignments for all the courses / paper is19.03.2022
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
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