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2.Analyse the role of Governor during the Presidential Rule
ర్యష్ా ంర లో పరసిడంట్ పర్ిపయలన కొనసయగుచుని స్మయంలో గవరిర్ పయత్రను

AUDFE 201- ENGLISH LANGUAGE SKILLS
Assignment -1
5X 3 = 15 Marks

విశ్లలషించుము
3. Examine the reasons for the growth of Terrorist movements
ఉగరవయద ఉదామాలక్ు దార్ితీయు కయరణాలను పర్ిశీలించండి

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
5. Prepare a mind map on the problem of ‘Population ‘Growth’
5 X 3 = 15 Marks

6. How do you prepare yourself to face an interview?

Assignment -2
5 X 3 = 15
6. Describe the organization, power and functions of the Indian Supreme Court
భారత్ స్ుప్రంకోరుా నిర్యాణము, విధులు, అధ్ధకయర్యలను వర్ిణంపుము
7. Define the Consumer Protection Act. Explain the role of the Consumer
Forums
వినియోగదారుని రక్షణ చటా మును నిరవచించి, వినియోగదారుల స్ంఘాలయొక్క

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”

పయత్రను వివర్ించుము

9. Corruption in high places
10. Write a letter to land lord asking him for certain repairs to be carried

8. Describe the center state relations
కేందర ర్యష్టయారల మధా స్ంబంధ్ాలను వివర్ించండి
9. Explain the role of caste in Indian Politics
భారత్ ర్యజకీయాలోల క్ులం పయత్రను వివర్ించండి

out in the house
AUDFV 202 - INTRODUCTION TO ENVIRONMENT
పర్యావరణ అంశయలు
Assignment -1

4. Do you advocate for women’s reservations in parliament
పయరల మంట లో స్ర ల
ల అవస్రమా లేదా ? మీ స్ూచనలను తలుపుము
ీ క్ు ర్ేజర్ేవష్ను
5. Discuss powers and functions of state Chief Minister
ర్యష్ా ర ముఖ్ామంత్రర అధ్ధకయర్యలు మర్ియు విధులను గూర్ిి చర్ిింపుము

4. Write an essay on ‘Swatch Bharat’

Assignment -2

Assignment -1
5 X 3 = 15
1.Discuss the main features of the Constitution of India
భారత్ర్యజ్ాంగ ముఖ్ాలక్షణాలను చర్ిించుము

10. Examine the emergency powers of President of India
భారత్ ర్యష్ా ప
ర త్ర యొక్క అత్ావస్ర అధ్ధకయర్యలను పర్ిశీలించండి

5 X 3 = 15

AUDPA204 - INDIAN ADMINISTRATION
1.Define the ecosystem and its structure?
పర్యావరణ వావస్థ మర్ియు దాని యొక్క నిర్యాణం గుర్ించి వివర్ింపుము?

భారత్పయలన

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

పర్ిశీలించండి
2. Explain the evolution of Indian Administration during the British Period
బ్రరటిష్ వయర్ి కయలంలో భారత్దేశ పయలన వావస్ా పర్ిమాణన్ని వివర్ించుము
3. Features of the Governmrnt of India Act 1935
1935 భారత్ పరభుత్వ చటా ం యొక్క లక్షణాలు

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

4. Discuss the powers and functions of the Election Commission of India
భారత్ ఎనిిక్ల స్ంఘం యొక్క అధ్ధకయర్యలు మర్ియు విధులను చర్ిించుము
5. Discuss the Administrtive relations between the centre and state
కేందరం, ర్యష్ా ర మధా పయలనా స్ంబంధ్ాలను గూర్ిి చర్ిించుము

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

ASSIGNMENT – 2
5 X 3 =15 Marks
6. Discuss the outstanding features of the Indian Constitution
భారత్ ర్యజ్ాంగ ముఖ్ాా లక్షణాలను చర్ిిం పుము
7. What steps the Indian Government has taken to eradicate poltical
and Administrative corruption?
ర్యజకీయ మర్ియు పర్ిపయలనా పరమయిన అవిన్నత్ర నిరుాలనక్ు భారత్

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

పరభుత్వము చేపడుత్ునాి చరిలను గూర్ిి తేలుుము

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

BA-PPS-2Yr

ASSIGNMENT – I
5 X 3 =15 Marks
1. Examine the powers and functions of the Indian Prime Minister
భారత్ పరధ్ానమంత్రర యొక్క అధ్ధకయర్యలను మర్ియు విధులను

1

8. Explain the role of Cabinet Secretariat in the Indian Administrative
system
భరత్దేశ పయలనలో కేందర స్చివయలయం యొక్క పయత్రను వివర్ించుము

BA-PPS-2Yr

2

9. Explain the Powers and duties of the President of India
భారత్ ర్యష్ా ప
ర త్ర అధ్ధకయర్యలు మర్ియు విధులను వివర్ింపుము
10. Discuss the structure and function of the UPSC
యూనియన్ పబ్రలక్ స్ర్వవస్ క్మిష్న్ యొక్క అధ్ధకయర్యలు చర్ిించుము

ASSIGNMENTS-2
3X5=15MARKS
6. Write an essay on castism in India
భారత్దేశంలోని క్ులవావస్థ పై ఒక్ వయాస్ం వయరయండి

AUDSO 205-SOCOLOGICAL CONCEPTS
సయమజికశయస్త్ ర భావనలు

7. Discuss the impact of globalization on Indian society
భారతీయ స్మాజంపై పరపంచీక్రణ పరభావం గుర్ించి చర్ిించండి

ASSIGNMENT-1
5X3=15 marks
1. Examine the Relationship between individual
వాకిరకి స్మాజ్నికి మర్ియు గల మధా స్ంబంధ్ానిి పర్ిశీలించండి

8. Explain the causes and remedies of population problem in India
భారత్దేశంలో జనాభా స్మస్ాక్ు గల కయరణాలు మర్ియు నివయరణలను వివర్ించండి

2. Define Human society and explain characteristics of human
society
మానవ స్మాజ్నిి నిరవచించండి మర్ియు మానవ స్మాజ లక్షణాలను
వివర్ించండి

9. Define joint family explain its features
ఉమాడి క్ుట ంబానిి దాని లక్షణాలను వివర్ించండి
10. Describe the different forms of tribal religion
గిర్ిజన మత్ం యొక్క వివిధ రూపయలను వివర్ించండి

3. Define sociology and explain scope of sociology
సయమాజిక్ శ్యసయరరనిి నిరవచించండి మర్ియు సయమాజిక్ శ్యస్ర ీం యొక్క
పర్ిధ్ధని వివర్ింపుము

NOTE:

4. Elucidate the features of caste system
క్ుల వావస్థ యొక్క లక్షణాలను వివర్ింపుము

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.

5. Describe the features and functions of caste system
క్ుల వావస్థ యొక్క లక్షణాలు మర్ియు విధులను వివర్ింపుమ
ASSIGNMENT-2
5X3=15 marks
6. Define status and explain types of status
అంత్స్ుథను నిరవచించండి మర్ియు అంత్స్ుథలో రకయలను గుర్ించి
వివర్ింపుము
7. Explain about norms and values
పరమాణాలు మర్ియు విలువల గూర్ిి వివర్ింపుము
8. Define caste and explain function of caste
క్ులమును నిరవచించి,క్ులము యొక్క పరకయర్యాలు (విధులను)
వివర్ింపుము
9.Explain the factors effecting social change
సయమాజిక్ మారుును పరభావిత్ం చేసే అంశ్యలను వివర్ించండి
10. Examine the influence and environment on individual
వాకిరపై పర్ిస్ర్యల పరభావం మర్ియు పర్యావరణానిి పర్ిశీలించండి

AUDSO206-INDIAN SOCIETY- STRUCTURE
భారతీయ స్మాజం-నిర్ిాత్ర పర్ివరర న
ASSIGNMENTS-1 3X5=15MARKS
1. Describe the nature of social organization of Hindus
హందువుల సయమాజిక్ స్ంస్థ స్వభావయనిి వివర్ించండి

2.‘Indian society is unity in diversity ‘Discuss it
‘భారతీయ స్మాజం భినిత్వంలో ఏక్త్వం’ దీనిని చర్ిించండి
3. Explain the Jajmani system in India
భారత్దేశంలోని జజాణి వావస్థ ను వివర్ించండి
4. Define Sanskritisation explain its importance
స్ంస్కృతీక్రణను నిరవచించండి దాని పయరముఖ్ాత్ను వివర్ించండి
5. Define secularisation and explain its importance
లౌకిక్త్ను నిరవచించండి మర్ియు దాని పయరముఖ్ాత్ను వివర్ించండి
BA-PPS-2Yr
BA-PPS-2Yr
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