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1. Discuss what is public and private administration? And explain the differences  

నూత్న ప్రభుత్వ  పాలనంత్రం పాలన సిద్ధ ంత్ రరిణామప్రమం గురించి ఒర వ్యయ సం 

ప్వ్యయుము 

3. Assess Henry Fayol’s contribution to the Classical Administrative Theory. 

సాంప్రద్య పాలన సిద్ధ ంత్యనికి “హెప్ీ ఫయోల్” చేసిన రృషి అంచన వేయండ. 

4. Explain the Four Management Systems of Likert. 

      లైరర్ట ్ఉదహరించిన నలుగు నిరవ హణ రదధతులను వివ్రింపుము 

5. Critically analyze Max Weber’s contribution to the Bureaucratic Model. 

      మాక్స్  వెబర్ట ఉద్యయ గ సావ మయ  నమూనను విమరశ నత్మ రంగా విశ్లషేించండ. 

6. Explain Taylor’s views on scientific management and Access its importance in Modern 

Management. 

శాప్రరయీ నిరవ హణై టేలర్ట అభిప్పాయాలను వివ్రించండ మరియు ఆధునిర 

నిరవ హణలో ద్ని ప్పాముఖ్య త్ను అంచన వేయండ 

7. Critically write an essay on Simon’s model of “Decision-Making” 

సైమన్ యొరక  " నిర ణయీరరణ " నమూనై విమరశ నత్మ రంగా ఒర వ్యయ సం రాయండ 

8. What is Globalization? Assess its impact in Indian Public Administration. 

ప్రరంచీరరణ అంటే ఏమిటి? భారతీయ రబ్లకే్స అడమ నిప్రరష్న్్లో ద్ని ప్రభావ్యనిి  

అంచన వేయండ. 

9. Examine the contribution of Behavioral Science to the growth of administrative management 

Theory. 

పాలన నిరవ హణ సిద్ధ ంత్యభివ్ృద్ధధకి ప్రవ్రనీ శాప్రసంీ ఏవిధ్ంగా ద్యహదం చేసింద్య 

రరిశీలంచండ. 

10. Explain Riggs contribution to the system approach Assess its importance in Development 

Administration. 

వ్య వ్సథ దృరప థమునకు ‘రిగ్స్  ‘చేసిన రృషిని వివ్రించండ. ప్రగతి పాలన లో ద్ని 

ప్పాముఖ్య త్ను అంచన వేయండ. 
 

between the two. 

      ప్రభుత్వ  మరియు ప్రైవేట్ రరిపాలన అంటే ఏమిటి? మరియు రండంటి మధ్య  

       వ్య త్యయ సాలను వివ్రించండ. 
2. Write an essay on the evolution of administrative theory after New Public administration  
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ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -II: PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION 

(20  Marks) 
1.  Examine the nature and scope of public personnel administration. 

     ప్రభుత్వ  ఉదో్య గ బ ృంద పాలన యొక్క  స్వ భావృం మరియు రరిధిని రరిశీలృంచృండి. 

2.   Analyze the changing trends in civil services. 

     సివిల్ స్ర్వవ సులో్ల మారుతునన  పోక్డలను విశ్లషోృంచృండి. 

3. Discuss the need for Ethical practices in administration. 

      రరిపాలనల్ల నైతిక్ విలువలు యొక్క  ఆవశ్ో క్త్ను చరిచ ృంచృండి. 

4. Explain the relations between civil servant and minister 

      పౌర సేవకుడు మరియు మృంప్తి మధ్ో  స్ృంబృంధాలను వివరిృంచృండి 

5. Describe the principles in pay fixation. 

      వేత్న స్థసిరీర్వక్రలల్ల సూప్ాలను వివరిృంచృండి. 

6. Discuss the various internal and external sources of recruitment. 

      నియామక్ృం యొక్క  వివిధ్ అృంత్ర గత్ మరియు బాహో్  మూలాలను గురిృంచి 

చరిచ ృంచృండి. 

7. Outline the role of civil services in the post liberalization era. 

      స్రళీక్రల అనృంత్ర కాలృంల్ల పౌర సేవల యొక్క  పాప్త్ను వివరిృంచృండి. 

8. Describe the recruitment process done by State Public Service Commission. 

      రాష్ట్ర రబ్లకో్ స్ర్వవ స్ క్మి్న్ ద్వవ రా నియామక్ ప్రప్ియను వివరిృంచృండి. 

9. State the dismissal and removal of an employee. 

      ఒక్ ఉదో్య గిని తొలగిృంచడృం మరియు తొలగిృంచబడునో తెలయజేయృండి. 

10. What do you understand by participative management? 

      భాగస్వవ మో  నిరవ హ్ల గురిృంచి మీరు ఏమి అరరీృం చేసుకుృంటారు వివరిృంచృండి? 
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                                                                                                         (20 Marks) 
1. Write an essay on the Socio-Cultural Cotext of Indian Administration. 

భారతదేశ పాలన మరియు సామాజిక-సాాంస్క ృతిక నేపథ్య ాంలో ఒక వ్యయ స్ాం వ్రవ్యయాండి. 

2. Explain the Economic Context of Indian Administration. Asses the Role of Indian 

Administration in implementation Economic Reforms. 

భారతదేశ పరిపాలన యొకక  ఆరికి స్ాందరా్భ న్ని  వివరిాంచాండి. ఆరికి స్ాంస్క రణల 

అమలు చేయటాంలో భారతదేశ పరిపాలన పావ్రతను అాంచనా వేస్తాంది. 

3. Discuss the powers and functions of the Ministry of Human Resource Development. Assess 

its Contribution to Higher Education. 

మానవ వనరుల అభివృది ిమాంవ్రతితవ  శాఖ యొకక  అధికార్భలు మరియు విధుల 

గురిాంచి చరిచ ాంచాండి. ఉని త విదయ కు దీన్న యొకక  స్హకార్భన్ని  అాంచనా వేయాండి. 

4. Critically write an essay on the Emerging Trends in Centre –State Administrative Relations. 

కాంవ్రద ర్భష్ట్ర స్ాంబాంధాలలో ఇటీవల దోరణులపై విమరశ నాతమ కాంగా ఒక వ్యయ స్ాం 

ర్భయాండి. 

5. Assess the need for Cordial Relations between President and Prime-Minister for effective 

working of Indian Administration. 

భారతదేశ పరిపాలన యొకక  స్మరవిాంతమైన పన్నతీరును ర్భష్ట్రపతి మరియు వ్రపధాన 

మాంవ్రతి మధ్య  స్తస ాంబాంధాల అవస్ర్భని్న  అాంచనా వేయాండి. 

6. Discuss the powers and functions of the Chief-Secretary. Explain the importance of the Office 

of the Chief-Secretary in state Administration. 

వ్రపధాన కారయ దరిశ  యొకక  అధికార్భలు మరియు విధులను గురిాంచి చరిచ ాంచాండి. ర్భష్ట్ర 

పరిపాలనలో వ్రపధాన కారయ దరిశ  యొకక  కార్భయ లయాం వ్రపాముఖయ తను వివరిాంచాండి. 

7. Discuss the role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development in Andhra Pradesh. 

ఆాంవ్రధ్వ్రపదేశ్ వ్రగామీణాభివృదిలిో పాంచాయితీ ర్భజ్ స్ాంస్లి పావ్రత గురిాంచి చరిచ ాంచాండి. 

8. Assess the Role of Planning Commission in improving Socio-Economic Conditions of the 

people. 

వ్రపజల సామాజిక-ఆరికి పరిస్థతిులను మెరుగుపరచడాంలో వ్రపణాళికా స్ాంఘాం పావ్రతను 

అాంచనా వేయాండి. 

9. Write an essay on the Relations between the Secretariat and Directorate. 

స్చివ్యలయాం మరియు స్ాంచాలక కార్భయ లయము మధ్య  స్ాంబాంధాలపై వ్యయ స్ాం 

ర్భయాండి. 

10. What is Prime-Minister Office (PMO)? Explain its Role IN Indian Administration. 

వ్రపధాన మాంవ్రతి కార్భయ లయాం (PMO) అాంటే ఏమిటి? భారతదేశ పరిపాలనలో దాన్న 

పావ్రతను వివరిాంచాండి. 
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(20  Marks) 
1. What is Budget? Examine the various principles of Budget. 

బడ్జటె్ అంటే ఏమిటి? బడ్జటె్్లోని వివిధ సూత్రాలను పరిశీలంచండి. 

2. Define the scope and importance of Financial Administration. 

విత్త పాలన యొక్క  పరిధి మరియు త్రపాముఖ్య త్ను నిర్వ చంచండి. 

3. Write about the approaches to Budgeting. 

బడ్జటె్్కి సంబంధించన వివిధ విధానాల గురించ రాయండి. 

4. Write an essay on tax policy. 

పనుు  విధానం పై ఒక్ వ్యయ సం రాయండి. 

5. Discuss the classification of Budget. 

బడ్జటె్ వర్గకీ్ర్ణ గురించ చరిచ ంచండి. 

6. What are the merits of separation of accounts from Audit? 

అకంటింగ్ ను  ఆడిటింగ్ నుండి వేరు చేయుట వలన క్లుగు లాభాలు ఏమిటి  

7. Write an essay on CAG. 

క్ంత్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనర్ల్ పై ఒక్ వ్యయ సానిు  త్రవ్యయండి. 

8. Discuss the role of financial advisors. 

ఆరికి్ సలహాదారుల పాత్రత్ గురించ చరిచ ంచండి. 

9. Write an essay in Treasury System. 

ఖ్జానా వయ వస ిగురించ ఒక్ వ్యయ సం త్రవ్యయండి. 

10. Examine the functions of Reserve Bank of India 

భార్త్ రిజర్వ  బ్య ంక్ యొక్క  విధులను పరిశీలంచండి 
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1. Write an essay on Balwant Roy Mehta Committee Recommendations. 

బల్వ ంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు ల్పై ఒక వా్య సం రాయండి. 

2. Explain about community development programmes. 

సమాజ అభివృద్ధ ికార్ా క్కమాల్ గురంచి వివరంచండి. 

3. Describe the salient features of A.P. Panchayat Raj Act, 1994. 

1994  ఆంక్ర క్రదేశ్ రంచాయత్ రాజ్ చట్టం యొకక  ముఖ్ా  ల్క్షణాల్ను 

వివరంచండి. 

4. Explain the composition and functions of Zilla Parishad. 

ఆంక్ర క్రదేశ్ లోని జిలా్ల రరషత్ నిరాా ణము మరయు విధుల్ను వివరంచండి. 

5. Write an essay on financial resources of Panchayati Raj Institutions. 

రంచాయతీ రాజ్ సంసథల్ ఆర థక వనర్సల్పై వా్య సం రాయండి. 

6. Define how legislature controls over Panchayati Raj institutions. 

రంచాయతీరాజ్ సంసథల్ను శాసన శాఖ్ ఎల్ల నియంక్ిస్తంద్ధ నిర్వ చించండి. 

7. Discuss the concept of autonomy for Panchayati Raj institutions in India. 

భార్తదేశంలోని రంచాయితీరాజ్ సంసథల్కు సవ యంక్రిరిత అనే భావన గురంచి 

చరచ ంచండి. 

8. Discuss the role of District Collector in Panchayati Raj. 

రంచాయతీరాజ్్లో జిలా్ల కలెక టర్ పాక్త గురంచి చరచ ంచండి. 

9. Explain the role of political parties in Local Government. 

్ థ నిక క్రభుతవ ంలో రాజకీయ పార్టటల్ పాక్తను వివరంచండి. 

10. Write an essay on Panchayati Raj elections in Andhra Pradesh. 

ఆంక్రక్రదేశ్ లో రంచాయితీ రాజ్ ఎనిి కల్ పై ఒక వా్య సం క్వ్యయండి. 
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                                                                                             (20 Marks) 
   

1. Define Municipality and discuss its significance. 

పురపాలక సంఘము నిరవ చంచండి మరియు దాని ప్రపాముఖ్య తను చరిచ ంచండి. 

2. Explain the origin and growth of Urban Government in India. 

భారతదేశంలో పట్టణ స్థ ని నిక ప్రపభుతవ ల ఆవిరా్భ వము మరియు అభివృద్ధ ిగురించ 

వివరించండి. 

3. Discuss 74 th Constitutional Amendment Acts. 

74 వ ర్భజ్య ంగ సవరణ చట్టమును చరిచ ంచండి. 

4. Explain the structure and functions of Municipal Corporations. 

మునిసిపల్ కార్పొ రేషన్ల నిర్భా ణం మరియు విధులను వివరించండి. 

5. Explain the Statutory Committees System in Municipalities. 

మునిసిపాలిటీలలో శాసన్ బద్మిైన్ కమిటీల గురించ వివరించండి. 

6. Explain the powers and functions of municipal Commissioner. 

మునిసిపల్ కమిషన్ర్ యొకక  అధికార్భలు మరియు విధులను వివరించండి. 

7.  Discuss the functions Delhi Development Authority. 

ఢిల్లల పట్టణాభివృద్ధ ిసంసని విధుల గురించ చరిచ ంచండి. 

8. Examine the concept Metropolitan Administration. 

మహాన్గర పాలన్ భావన్ను పరిశీలించండి. 

9. Examine the challenges in Urbanization and suggest measures to overcome. 

పట్టణీకరణలో సవాళ్లను పరిశీలించండి మరియు అధిగమించడానికి చరయ లను 

సూచంచండి. 

10. Write an essay in Urban Housing. 

పట్టణ గృహకలొ న్ గురించ ఒక వాయ సం ర్భయండి. 
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PAPER –V (C): E – GOVERNANCE IN INDIA 

                                                                                                                                          (20 Marks) 

1. Define e – governance and discuss its concept  

ఇ -పరిపాలనను నిర్వ చించిండి మరియు దాని యొక్క  భావన గురిించ చరిచ ించిండి 

2. Discuss the emerging challenges of e - governance 

ఇ -పరిపాలన ఎదుర్క ింటునన  సవాళ్లను చరిచ ించిండి  

3. Write an essay on theories of e – governance 

ఇ -పరిపాలన సిదాధ ింతాల పై ఒక్ వాా సిం రాయిండి 

4. What are the salient features on right to information Act. 

సమాచార్ హక్కక  చట్టింలోని ముఖా్ మైన లక్షణాలు వివరిించిండి 

5. Discuss the role of e – governance in rural development. 

గ్రామీణాభివృద్ధధలో ఇ -పరిపాలన పాగ్రర గురిించ చరిచ ించిండి. 

6. High light the role of e – governance in health administration  

ఆరోగ్ా  పరిపాలనలో ఇ -పరిపాలన పాగ్రరను విశదీక్రిించిండి 

7. Write an essay on the working of Mee- Seva in Andhra Pradesh  

ఆింగ్రర గ్రపదేశ్ లో మీ- సేవా కింగ్రరముల పనితీరు పై వాా సిం రాయిండి  

8. Give an account of E- Procurement policy in public sector undertakings  

గ్రపభురవ  ర్ింగ్ సింసథలలో ఇ-గ్రపాక్యా ర్ మింట్ విధానిం గురిించ క్లక్కలప ంింా రాయిండి  

9. Discuss the role of e – governance in redressed of Citizens grievances. 

పౌరుల సమసా ల పరిష్కక ర్ింలో ఇ -పరిపాలన పాగ్రర గురిించ చరిచ ించిండి. 

10. Write a brief note on information technology security 

సమాచార్ సింకతిక్ పరిజా్ఞన పరిర్క్షణ గురిించ క్లక్కలప ంింా రాయిండి 
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