ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER -I: ADMINISTRATIVE THEORY
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Explain the features of Kautilya Arthashastra
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2. Discuss the evolution of public administration into new public administration
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3. Discuss Max weber's views on bureaucracy
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4. Analyse the contribution of Luther Guliick administrative theory
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5. Explain Likert views on new system of Management
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6. Discuss Bernard's theory of authority
?T L@U к

VW

CD3E *F*L 1 !"

7. Explain Riggs contribution to compositive public administration
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8. Discuss Max weidner's concept of development administration
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9. Explain Dror's policy science approach
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10. Examine the role of public administration in the context of globalization
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ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER -II: PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Discuss the scope nature and importance of public personnel administration
పర్భుతవ్ ఉదోయ్గ సిబబ్ంది యొకక్ పరిధి సవ్భావం మరియు పార్ముఖయ్తను చరిచ్ంచండి
2. Write about the various types of personal system
వివిధ రకాలైన ఉదోయ్గ బృంద పదద్తులు గురించి వార్యండి
3. Analyse The concept of civil service neutrality
పర్భుతవ్ ఉదోయ్గుల తటసట్ విధానాన్నిన్ గురిచ్ విశేల్షించండి
4. Explain the relations between Civil Servant and minister
పర్భుతవ్ ఉదోయ్గికి   

 

5. Discuss the objectives and methods of training
శిక్షణ లకాష్య్లు మరియు పదధ్తులను చరిచ్ంచండి
6. Examine the principles followed in promotion
పదోనన్తిలో అనుసరించవలసిన సూతార్లను పరిశీలించండి
7. Write an essay on andhra Pradesh Public Service Commission
ఆంధర్ పర్దేశ పబిల్క సరీవ్స కమిషనపై ఒక వాయ్సం వార్యండి
8. Write an essay on all India service
అఖిల భారత సరీవ్సులపై ఒక వాయ్సం రాయండి
9. What is discipline? how it is maintained in the Civil Service
కర్మశిక్షణ అంటే ఏమిటి? సివిల సరీవ్సలో అది ఎలా నిరవ్హించబడుతుంది
10. Write an essay on joint consultative machinery in India
భారతదేశంలోని సమిషట్ సంపర్దిపుల యంతార్ంగంపై ఒక వాయ్సం రాయండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER –III: INDIAN ADMINISTRATION

For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Explain the main features of Mughal administration
మొఘల పరిపాలన పర్ధాన లక్షణాలను వివరించండి
2. Discuss the importance of the study of social and cultural context of Indian
Administration
భారతీయ పరిపాలనలో సామాజిక మరియు సాంసక్ృతిక సందరాభ్ల అధయ్యన పార్ముఖయ్తను చరిచ్ంచండి
3. Discuss the powers and functions of Indian President
భారత రాషట్రపతి అధికారాలు మరియు విధులను చరిచ్ంచండి
4. Describe the structure and functions of ministry of external affairs
కేందర్ విదేశీ వయ్వహారాల మంతిర్తవ్ శాఖ నిరామ్ణం మరియు విధులను వివరించండి
5. Discuss the role of "National Development Council" as Federal institution
సమాఖయ్ వయ్వసథ్లో "జాతీయ అభివృదిధ్ మండలి" పాతర్ను చరిచ్ంచండి
6. Discuss the role of interstate council in Centre state relations
కేందర్ రాషట్ర సంబంధాలలో అంతరార్షట్ర మండలి పాతర్ను చరిచ్ంచండి
7. Explain the role of general administrative department of state government
రాషట్ర పర్భుతావ్నికి చెందిన సాధారణ పరిపాలనా శాఖ పాతర్ను వివరించండి
8. What are the functions of district collector
జిలాల్ కలెకట్ర యొకక్ విధులు తెలియజేయండి
9. What are the citizens governance in India? Explain how they are being ressed?
భారతదేశంలో పౌరుల సమసయ్లు ఏవి? పర్సుత్తత్ం వాటిని ఎలా పరిషక్రిసుత్నాన్రో వివరించండి?
10. Describe the administrative reforms undertaken since 1950 in India
భారతదేశ పాలనావయ్వసథ్లో 1950 నుండి చేపటిట్న పర్ధాన పరిపాలనా సంసక్రణలను వివరించండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER –IV: FINANCIAL ADMINISTRATION
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Explain the meaning and significance of the financial administration
వితత్ పరిపాలన యొకక్ అరథ్ం మరియు పార్ముఖయ్తను వివరించండి
2. What is the tax policy of the Government of India
భారత పర్భుతవ్ం పనున్ విధానం ఏమిటి
3. What is meant by budget classification? Explain the objectives of budget classification
బడెజ్ట వరీగ్కరణ అంటే ఏమిటి? బడెజ్ట వరీగ్కరణ యొకక్ లకాష్య్లను వివరించండి
4. elucidate the features of performance budgeting
నిరవ్హాణ బడెజ్టింగ యొకక్ లక్షణాలను వివరించండి
5. What are the merits and demerits of separation of audit from accounts? Explain
ఖాతాల నుండి ఆడిటను వేరు చేయడంలో లాభనషాట్లు ఏమిటి? వివరించండి
6. Describe the powers and functions of the Comptroller and Auditor General of India
భారత కంపోట్ర్లర మరియు ఆడిటర జనరల యొకక్ అధికారాలు మరియు విధులను వివరించండి
7. Discuss the Structure, Functions, and role of the union finance minister in India
భారతదేశంలో కేందర్ ఆరిథ్క మంతిర్తవ్ శాఖ నిరామ్ణం, విధులు మరియు పాతర్ గురించి చరిచ్ంచండి
8. How does Parliament exercise control over the public finance
మన పారల్మెంటు వితత్ పాలన సజావుగా జరుగుటలో ఎలాంటి నియంతర్ణను నిరవ్హిసుత్ంది
9. Examine the center and state financial relations
కేందర్ రాషట్ర ఆరిథ్క సంబంధాలను పరిశీలించండి
10. Explain the powers and functions of The Reserve Bank of India
భారతీయ రిజరవ్ బాయ్ంక అధికారాలు విధులను వివరించండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER –V (A): RURAL LOCAL GOVERNMENT
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Discuss the meaning and significance of local government
సాథ్నిక పర్భుతవ్ం యొకక్ అరాధ్నిన్ మరియు పార్ముఖయ్తను వివరించండి
2. Examine the evolution of rural local government in India
భారతదేశంలో గార్మీణ సాథ్నిక పర్భుతవ్ వయ్వసథ్ పరిణామ వికాసానిన్ పరిశీలించండి
3. Explain the functioning of Gram Sabha
గార్మసభ పనితీరును వివరించండి
4. Write an essay on the functions of Panchayati Raj in rural development
గార్మీణాభివృదిధ్లో పంచాయతీరాజ సంసథ్ల విధులపై ఒక వాయ్సం రాయండి
5. Discuss the powers and functions of the state finance commission
రాషట్ర ఆరిథ్క సంఘం అధికారాలు, విధులను చరిచ్ంచండి
6. Explain the personal system in Panchayati Raj
పంచాయతీరాజలో సిబబ్ంది విధానంను వివరించండి
7. Examine the nature of state control over Panchayati Raj bodies
పంచాయతీ రాజ సంసథ్లపై రాషట్ర పర్భుతవ్ నియంతర్ణ సవ్భావానిన్ పరిశీలించండి
8. Explain the working of Panchayati Raj institutions in India
భారతదేశంలో పంచాయతీ రాజ సంసథ్ల పనితీరును వివరించండి
9. Define the changing rule of leadership in Panchayati Raj bodies
పంచాయితీ రాజ సంసథ్లలో నాయకతవ్ మారుప్ల గురించి నిరవ్చించండి
10. Write an essay on women empowerment in the Panchayati Raj institution
పంచాయతీరాజ సంసథ్లో మహిళా సాధికారతపై ఒక వాయ్సం రాయండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER –V (B): URBAN LOCAL GOVERNMENT
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Trace the evolution of urban local government in India
భారతదేశంలో పటట్ణ సాథ్నిక పర్భుతావ్ల పరిణామ కర్మానిన్ తెలియజేయండి
2. State the causes and the consequences of urbanization
పటట్ణీకరణకు గల కారణాలు మరియు పరిణామాలను పేరొక్నండి
3. Explain the structure and functions of the municipal corporation
మునిస్పల కారొప్రేషన నిరామ్ణం విధులను వివరించండి
4. Write an essay on Hyderabad Municipal Corporation
హైదరాబాద మునిస్పల కారొప్రేషనపై ఒక వాయ్సం రాయండి
5. Exam the powers and functions of the municipal commissioner
మునిసిపల కమీషనర అధికారాలు మరియు విధులను పరీకిష్ంచండి
6. Explain the sources of revenue to the municipal bodies
పురపాలక సంసథ్లకు ఆదాయ వనరులను వివరించండి
7. Discuss the function of the Hyderabad Urban Development Authority
హైదరాబాద పటట్ణాభివృధి సంసథ్ విధులను చరిచ్ంచండి
8. Write an essay on Delhi Development Authority
ఢిలీల్ పటట్ణాభివృధి సంసథ్పై ఒక వాయ్సం రాయండి
9. Define the causes of urban pollution and give suggestions to control it
పటట్ణ కాలుషాయ్నికి గల కారణాలను తెలుపుతూ దానిని నియంతిర్ంచడానికి సూచనలు ఇవవ్ండి
10. Explain the causes and consequences of the growth of cities
నగరాల పెరుగుదలకు గల కారణాలు మరియు పరయ్వసానాలను వివరించండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2021-2022
M.A. (Previous) Public Administration
ANSWER ANY FIVE QUESTIONS
PAPER –V (C): E – GOVERNANCE IN INDIA
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Define e-governance and discuss its nature, scope, and importance.
ఇ-పాలనని నిరవ్చించి దాని సవ్భావం, పరిధి మరియు పార్ముఖయ్త గురించి చరిచ్ంచండి.
2. Describe the evolution of e-governance in andhra Pradesh
ఆంధర్పర్దేశలో ఇ-పాలన పరిణామానిన్ వివరించండి
3. Explain the concept of public and private partnership in e-governance
ఇ-పాలనలో పర్భుతవ్ మరియు పైరవేట భాగసావ్మయ్ భావనను వివరించండి
4. Describe the organization and functions of the Ministry of Information and Broadcasting
సమాచార మరియు పర్సార మంతిర్తవ్ శాఖ యొకక్ నిరామ్ణం మరియు విధులను వివరించండి
5. Bring out the role of e-governance in social welfare administration
సాంఘిక సంకేష్మ పరిపాలనలో ఇ-పాలన పాతర్ను వివరించండి
6. Elucidate the role of lead governance in agricultural administration
వయ్వసాయాభివృదిధ్ పాలనలో ఇ-పాలన పాతర్ను వివరించండి
7. Write an essay on the working of e-Seva in Andhra Pradesh
ఆంధర్పర్దేశలో ఇ-సేవా పని తీరుపై ఒక వాయ్సం రాయండి
8. assess the utility of e-governance in Andhra Pradesh
ఆంధర్పర్దేశలో ఇ-పాలన యొకక్ పర్యోజనానిన్ అంచనా వేయండి
9. Discuss e-governance as an administrative reform in India
భారతదేశ పాలనా సంసక్రణలలో భాగంగా ఇ-పాలనను చరిచ్ంచండి
10. Write an essay on Hacking
హాయ్కింగ (తసక్రణ) పై ఒక వాయ్సం రాయండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESATION PAPER 2021-2022
M.A. (final) PUBLIC ADMINISTRATION
Answer Any Five questions
Paper I: RESEARCH METHODOLOGY
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Define the objectives of Administrative research
పరిపాలన పరిశోధన యొకక్ లకాష్య్లను నిరవ్చించండి
2. Explain the nature of Behavioral research
పర్వరత్నా శాసత్ర పరిశోధన సవ్భావానిన్ వివరించండి
3. Discuss the principles of Operationalism
కారాయ్చరణ సూతార్లను చరిచ్ంచండి
4. Examine the importance of survey research
సరేవ్ పరిశోధన పార్ముఖయ్తను పరిశీలించండి
5. What are the methods of Data Collection?
విషయ సేకరణ పదధ్తులు ఏమిటి?
6. Discuss various kinds of sampling techniques
వివిధ రకాల నమూనా పదధ్తులను చరిచ్ంచండి
7. Define the limitations of statistical method.
గణాంక పదధ్తి యొకక్ పరిమితులను నిరవ్చించండి.
8. Discuss the Correlation techniques
సహసంబంధ పదధ్తులను చరిచ్ంచండి
9. Discuss various steps involved in report writing
నివేదిక రాయడంలో వివిధ దశలను చరిచ్ంచండి
10. Examine the problems that arise in the interpretation of data in Social Science Research
సాంఘిక శాసత్ర పరిశోధలో సమాచార వాయ్ఖాయ్నంలో తలెతేత్ సమసయ్లను పరిశీలించండి

ANDHRA UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
ASSIGNMENT QUESATION PAPER 2021-2022
M.A. (final) PUBLIC ADMINISTRATION
Answer Any Five questions
Paper I: BEHAVIORAL SCIENCE METHODOLOGY
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Explain the principles of operationalism
కారాయ్చరణ సూతార్లను వివరించండి
2. Discuss the sources of hypothesis
పరికలప్నా ఆధారములను గురించి తెలుప్ము
3. Discuss about survey research.
సరేవ్ పరిశోధన గురించి చరిచ్ంచండి
4. What is ethnographic studies? Explain
జాతుల అధయ్యనం అనగా ఏమి వివరించండి
5. Discuss the importance of sampling
నమూనా యొకక్ పార్ముఖయ్తను చరిచ్ంచండి
6. What is research design? Would you classify research design
పరిశోధన రూపకలప్న అనగా ఏమి? పరిశోధన రూపకలప్న వరీగ్కరణను వివరించండి
7. Define the uses of electronic methods in data collection
విషయ సేకరణలో ఎలకాట్ర్నిక పదధ్తుల వలల్ ఉపయోగాలను నిరవ్చించండి
8. Explain the construction of a questionnaire
పర్శాన్వళి నిరామ్ణం గురించి వివరించండి
9. Discuss the uses of correlation techniques
సహసంబంధ పదధ్తుల ఉపయోగాలను చరిచ్ంచండి
10. Discuss report writing
నివేదిక రచన గురించి చరిచ్ంచండి
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Answer Any Five questions
Paper II: READINGS IN PUBLIC POLICY
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Discuss the importance of the public policy
పర్భుతవ్ విధాన పార్ముఖయ్తను చరిచ్ంచండి
2. State the relevance of public policy for the study of political science
రాజనీతి శాసత్ర అధయ్యనంలో పర్భుతవ్ విధాన ఔచితాయ్నిన్ తెలియజేయండి
3. How leadership acts as a determinant of public policy
పర్భుతవ్ విధానంలో నాయకతవ్ం నిరాణ్యతమ్కంగా ఎలా ఉంటుంది
4. Analyse the incremental model in policy analysis
విధాన విశేల్షణలో అంచలంచల సిదాధ్ంతానిన్ విశేల్షించండి
5. Write an essay on decision making theory
విధాన నిరాణ్యికరణ సిదాధ్ంతం గురించి ఒక వాయ్సం రాయండి
6. Explain the role of political executive in policy making
విధాన రూపకలప్నలో రాజకీయ కారయ్నిరావ్హాక శాఖ పాతర్ను వివరించండి
7. How public opinion influences policymaking process
విధాన రూపకలప్న పర్కిర్యను పర్జాభిపార్యం ఎలా పర్భావితం చేసుత్ంది
8. Explain the nature of policy evaluation
విధాన మూలాయ్ంకనం సవ్భావానిన్ వివరించండి
9. Discuss some welfare policies in India
భారతదేశంలోని కొనిన్ సంకేష్మ విధానాలను చరిచ్ంచండి
10. What are the land reformation implemented in India?
భారతదేశంలో అమలు చేయబడిన భూసంసక్రణలు ఏమిటి?
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Paper III (A): COMPARATIVE LOCAL GOVERNMENT
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Examine the need and significance of Local Government
సాథ్నిక పర్భుతవ్ ఆవశయ్కత మరియు పార్ముఖయ్తను పరిశీలించండి
2. Discuss the functioning of local government in India from 1882 to 1947
1882 నుండి 1947 వరకు భారతదేశంలో సాథ్నిక పర్భుతవ్ పనితీరును చరిచ్ంచండి
3. Write an essay on State – local relations.
రాషట్ర పర్భుతవ్ం, సాథ్నిక పర్భుతావ్ల మధయ్ సంబంధాలపై ఒక వాయ్సం రాయండి.
4. State the challenges of Panchayat Raj Institutions
పంచాయతీరాజ సంసథ్లు ఎదురొక్ంటునన్ సవాళల్ను పేరొక్నండి
5. Discuss the history of English Local Government
ఆంగల్ సాథ్నిక పర్భుతావ్ల చరితర్ను చరిచ్ంచండి
6. Examine the units of Local Government in rural America
గార్మీణ అమెరికాలోని సాథ్నిక పర్భుతవ్ విభాగాలను పరిశీలించండి
7. Write about the devices of direct Legislation in America
అమెరికాలో పర్తయ్క్ష చటట్ం చేయు విధానాలను గురించి వార్యండి
8. Compare the problems of Metropolitan Government in U.K and U.S.A
U.K మరియు U.S.A లలో మెటోర్పాలిటన పర్భుతావ్లు ఎదురొక్ంటునన్ సమసయ్లను సరిపోలచ్ండి
9. Define the role of political parties in Indian Local Government
భారత దేశంలోని సాథ్నిక పర్భుతవ్ంలో రాజకీయ పారీట్ల పాతర్ను నిరవ్చించండి
10. Compare the financial sources to Local Government of India and U.S.A
భారతదేశం మరియు అమెరికా దేశాలలో సాథ్నిక పర్భుతావ్లకు ఉనన్ ఆదాయ వనరులను సరిపోలచ్ండి
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Paper III(B): LOCAL ADMINISTRATION IN ASIA AND WEST
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Describe the evolution of local governments and their significance
సాథ్నిక పర్భుతావ్ల పరిణామ కర్మానిన్, వాటి పార్ముఖయ్తను వివరించండి
2. Discuss the salient feature of urban local governments
పటట్ణ సాథ్నిక పర్భుతావ్ల ముఖయ్ లక్షణాలను చరిచ్ంచండి
3. Explain the function of japan’s local government
జపానలో సాథ్నిక పర్భుతవ్ విధులను వివరించండి
4. Write an essay on organization local government in china
చైనా సాథ్నిక పర్భుతవ్ నిరామ్ణం గురిచ్ ఒక వాయ్సం రాయండి
5. Describe the evolution of English local government
ఆంగల్ సాథ్నిక పర్భుతవ్ పరిణామానిన్ వివరించండి
6. Describe the organization and functions of London Municipal Corporation
లండన మునిస్పల కారొప్రేషన వయ్వసీథ్కరణను, విధులను వివరించండి
7. Define state local relations in U.S.A
అమెరికాలో రాషట్ర, సాథ్నిక సంసథ్ల మధయ్ సంబంధాలను నిరవ్చించండి
8. Discuss the salient feature of local governments in America
అమెరికాలో సాథ్నిక పర్భుతావ్ల లక్షణాలను చరిచ్ంచండి
9. Compare the challenges for local governments in china and U.S.A
అమెరికా మరియు చైనాలలో సాథ్నిక పర్భుతావ్లకు ఎదురయేయ్ సవాళల్ను సరిపోలచ్ండి
10. Compare the role of political parties in local bodies in England and Japan
ఇంగల్ండ మరియు జపానలోని సాథ్నిక సంసథ్లలో రాజకీయ పారీట్ల పాతర్ను పోలచ్ండి
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Paper IV: DEVELOPMENT ADMINISTRATION
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Define development Administration and enumerate its characteristics
 

   

   

2. Analyse the meaning and importance of ecological approach to the understanding of
administrative system
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3. Explain the factors affecting the motivation to work of the personnel in the organization
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4. Describe the techniques of evolution of individual performance in an organization
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5. Discuss the political dimensions that influence political development
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6. Critically examine the role of culture in the development administration
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7. Write essay on agriculture administration in India
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8. Discuss the functioning of primary and secondary school educational administration in Andhra
Pradesh
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9. Bring out the major problem of development administration in “Area Development Program”
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10. Discuss the role of development Administration in the context of globalization
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Paper V(A)- SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Define the principles of Social Welfare Administration

సాంఘిక సంకేష్మ పాలన సూతార్లను నిరవ్చించండి
2. Explain the concept of Social Welfare Administration

సాంఘిక సంకేష్మ పాలన భావనలను వివరించండి
3. Write an essay on legislations of Social Policy in India
భారతదేశంలో సామాజిక విధానం యొకక్ చటాట్లపై ఒక వాయ్సం రాయండి
4. Discuss some important labour policies
కొనిన్ ముఖయ్మైన కారిమ్క విధానాలను చరిచ్ంచండి
5. Write an essay on child welfare Programmers in India
భారతదేశంలో శిశు సంకేష్మ కారయ్కర్మాలపై ఒక వాయ్సం రాయండి
6. Describe the welfare programmers meant for agricultural labour
వయ్వసాయ కారిమ్కుల కోసం ఉదేద్శించిన సంకేష్మ కారయ్కర్మాలను వివరించండి
7. Explain the functioning of state social welfare board
రాషట్ర సాంఘిక సంకేష్మ బోరుడ్ పనితీరును వివరించండి
8. Write about social welfare personnel in India
భారతదేశంలోని సాంఘిక సంకేష్మ సిబబ్ంది గురించి వార్యండి
9. Write an essay on liberalization
సరళీకరణ విధానం గురించి ఒక వాయ్సం రాయండి
10. What are the ways of finding for social welfare in India?
భారతదేశంలో సామాజిక సంకేష్మానిన్కి నిధుల మారాగ్లు ఏమిటి?
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Paper V(B): MANAGEMENT OF PUBLIC ENTERPRISES
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20
1. Explain the meaning and scope of public enterprises in India.
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2. State the merits and demerits of Nationalization
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3. Examine the relationship of public enterprises with the government
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4. How parliament controls over public enterprises
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5. Discuss the importance of board of management in public enterprises
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6. State the merits and demerits of official representation in Government boards.
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7. Write an essay on Man power Planning
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8. Write about classification of services
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9. Examine the performance evaluation methods in public enterprises
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10. Write an essay on consumer protection
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Paper v: OFFICE PLANNING AND MANAGEMENT
For admitted batch 2011-12: Marks 15
For admitted batch 2013 onwards: Marks 20

1. Write an essay on office layout
కారాయ్లయ లే-అవుటపై ఒక వాయ్సం రాయండి
2. Define issues in office planning
కారాయ్లయ పర్ణాళికలోని సమసయ్లను నిరవ్చించండి
3. Analyze the importance of forms managements
ఫారాల నిరవ్హణ పార్ముఖయ్తను విశేల్షించండి
4. Explain the nature and scope of office Administration
కారాయ్లయ పాలన సవ్భావం మరియు పరిధిని వివరించండి
5. Explain the types of office correspondence
కారాయ్లయ ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాల రకాలను వివరించండి
6. What is meant by office stationary? Explain
కారాయ్లయ సేట్షనరీ అంటే ఏమిటి? వివరించండి
7. What do you mean by management of objectives?
లకాష్య్ల నిరవ్హణ అంటే ఏమిటి?
8. Define filling system and explain its importance
పైలిల్ంగ పదద్తిని నిరవ్చించండి? దాని పార్ముఖయ్తను వివరించండి
9. Explain the objectives and programmes of staff welfare
సిబబ్ంది సంకేష్మ లకాష్య్లు మరియు కారయ్కర్మాలను వివరించండి
10. What are the trends office management
కారాయ్లయ నిరవ్హణ పోకడలు ఏవి

