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Paper I: BEHAVIORAL SCIENCE METHODOLOGY 

                                                                                                             (20 Marks) 

1. Describe the objective of research in behavioral sciences. 

ప్రవర్ తనా శాస్త్రత లలో రరిశోధన యొక్క  లకా్ష్య న్ని  వివరిించిండి. 

2. Discuss the need for concepts formulation in the behavioral sciences Research. 

ప్రవర్ తనా శాస్త్రత ల రరిశోధనలో భావనల రూరక్లప న అవసరాన్ని  చరిచ ించిండి . 

3. Define the field study and explain the different problems involved in This method. 

క్షేప్ర అధా యనాన్ని  న్నర్వ చించిండి మరియు ఈ రద్ధతిలో ఉని  వివిధ సమసా లను 

వివరిించిండి. 

4. Examine the various methods used in survey research. 

సర్వవ  రరిశోధనలో ఉరయోగించే వివిధ రద్ధతులను రరిశీలించిండి. 

5.  Define the formulation of research problem and explain the steps Involved in it. 

రరిశోధన సమసా  రూరక్లప నను న్నర్వ చించిండి మరియు అిందులో వివిధ ద్శలను 

వివరిించిండి. 

6.  Analyze the linear programming. 

ర్వఖియా కార్ా ప్క్మాన్న విశ్లషేించిండి. 

7. Identify the merits and demerits of questionnaire method of data Collection. 

ప్రశిా వళి రద్ధతి ద్వవ రా ద్త్త ింశాల సేక్ర్ణ లో గల గుణదోషాలను గురితించిండి. 

8. Explain the limitations of use of electronic methods in research. 

రరిశోధనలో ఎలస్త్కాాన్నక్ రద్ధతుల వాడక్ింలో గల రరిమితులను వివరిించిండి. 

9. Examine the uses of co-relational techniques. 

సహసింబింధ రద్ధతుల వల ేఉరయోగాలను రరిశీలించిండి. 

10.  Describe the principles to be observed in the report writing. 

న్నవేదిక్ ర్చనలో అనుసరిించవలసిన సూప్త్లను వివరిించిండి. 
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Paper II: READINGS IN PUBLIC POLICY  

                                                                                                                 (20 Marks) 
1. Discuss the scope of public policy. 

ప్రభుత్వ  విధాన రరిధిని చరిచ ించిండి. 

2. Define the relevance of public policy for the study of public Administration. 

ప్రభుత్వ  పాలనాశాస్త్ర అధ్య యనిం లొ ప్రభుత్వ  విధాన  ఔచిత్యయ ని వివరిించిండి 

3. Briefly explain the concept of public policy. 

ప్రభుత్వ  విధాన భావనను క్లుప్ర రింా వివరిించిండి. 

4. Explain the importance of elite model in policy formulation. 

విధానిం రూరకలప నలో ప్ేష్టులు నమూనా రద్ధతిని వివరిించిండి  

5. How do you apply systems analysis to public policy? 

విధాన ప్రప్ియు వయ వసా్థ ద్ృకప థానిి  ఏ విధ్ింా వరి రించవచ్చచ నో తెలుపుము. 

6. Explain the legislature process of policy making. 

విధాన రూరకలప న చట్ు్ భ ప్రప్ియను వివరిించిండి. 

7. Examine the role of civil services in policy making. 

విధాన రూరకలప నలో పౌర సేవల పాప్త్ను రరిశీలించిండి. 

8. How policy implementation will be monitored? 

విధాన అమలు ఎలా రరయ వేక్షించబడుతింది? 

9. Write an essay on P.P.B . 

ప్రణాళిక ప్ోప్ామింగ్ బడ్జటెింగ్ పై వ్యయ ్ిం ప్వ్యయిండి.  

10. Discuss the reservation policy in India. 

భారత్దేశింలో రిజర్వవ షన్ విధానిం గురిించి చరిచ ించిండి. 
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Paper III: LOCAL ADMINISTRATION IN ASIA AND WEST 

                                                                                                                (20 Marks) 
1. Describe the evolution process of local governments. 

స్థ ని క  ప్రభుతా్వ ల రరిణామప్ మాకి  వివరిించిండి. 

2. Discuss the recent trends in local government. 

స్థ ని క  ప్రభుత్ా ింలో ఇటీవలి ధోరణులను గురిించి చరిచ ించిండి. 

3. Explain the structure of local government in china. 

చైనాలో స్థ ని క  ప్రభుత్ా  కర్మా ణాకి  వివరిించిండి. 

4. Examine the functions of local government in japan. 

జపానస్థలో స్థ ని క  ప్రభుత్ా  విధులను రరిశీలిించిండి. 

5. Illustrate the evolution of local governments in England. 

ఇింగ్లిండస్థలోక స్థ ని క  ప్రభుతా్వ ల రరిణామాకి  వివరిించిండి. 

6. Analyze the working of committee systems in local governments in England. 

ఇింగ్లిండస్థలోక స్థ ని క  ప్రభుతా్వ లలో  మిటీ వయ వస్నిల రకతీరును విశ్ల లషించిండి. 

7. Explain the state –local relations in America 

అమెరికాలో ర్మష్ట్ర -స్థ ని క  స్ింబింధాలను వివరిించిండి 

8. Illustrate the financial resources of local governments in America. 

అమెరికాలోక స్థ ని క  ప్రభుతా్వ ల ఆదాయ వనరులులను వివరిించిండి. 

9. Compare the public participation in local governments in Singapore and England. 

           సింగపూరస్థ మరియు ఇింగ్లిండ లోక స్థ

10. Examine the issues and challenges for local governments in china and America. 

చైనా మరియు అమెరికా లోక స్థ ని క  ప్రభుతా్వ ల స్మస్య లు మరియు స్వాళ్లను 

రరిశీలిించిండి. 

 

నాి క  ప్రభుతా్వ లలో ప్రజల భాగాా మాయ కి  

            స్రిపోలచ ిండి. 
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Paper IV: DEVELOPMENT ADMINISTRATION 
                                                                                                                              (20 Marks) 

1. Examine the models of Administrative Ecology. 

పరిపాలనా ఆవరణ నమూనాలను పరిశీలించిండి. 

2. Discuss the evolution of the concept of development administration. 

ప్పగతి పాలన భావన యొక్క  పరిణామిం గురిించి చరిచ ించిండి. 

3. What do you mean by civil service reforms? 

పౌర సేవలు సింసక రణలు అనగానేమి.  

4. Define the objectives of training. 

శిక్షణ యొక్క  లక్ష్యా లను వివరిించు. 

5. Write an essay on administration and environment. 

పరిపాలన మరియు పరా్య వరణింపై ఒక్ వా్య సిం ప్వ్యయిండి. 

6. What is meant by social development? 

సామాజిక్ అభివృద్ధ ిఅింటే ఏమిటి? 

7. Analyze the growth of Industrial Development Administration in India. 

భారతదేశింలో పారిప్ామిక్ అభివృద్ధ ిపరిపాలన యొక్క  వృద్ధనిి విశ్లషేించిండి. 

8. Discuss the importance of welfare Administration. 

సింక్షేమ పరిపాలన యొక్క  ప్పాముఖ్ా తను చరిచ ించిండి. 

9. How Regionalism acts as problem to development? 

ప్పాింతీయ వ్యదిం అభివృద్ధకిి సమసా గా ఎలా ఉింద్ధ? 

10. Explain how does science and Technology contributes to development. 

ాస్త్రయీ మరియు సాింకేతిక్ విజా్ఞనాలు అభివృద్ధకిి ఎలా దోహదపడుతిందో 

వివరిించిండి. 
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Paper V(A)- SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION 

                                                                                                                  (20 Marks) 

1. Describe the concepts of social welfare administration. 

సామాజిక సంక్షేమ పాలన యొకక  భావనలను వివరంచండి. 

2. Discuss the various approaches on social welfare administration. 

సామాజిక సంక్షేమ పాలన పై వివిధ దృకప థాలను చరచ ంచండి . 

3. Explain the education policy in India. 

భారతదేశంలో విదా్య  విధానాన్ని  వివరంచండి. 

4. Critically examine the reservation policy in India. 

భారతదేశంలో రజర్వే షన్ విధానాన్ని  విమరశ నాతమ కంగా పరశీలంచండి. 

5. Analyze the different programs related to women and child Welfare in India. 

భారతదేశంలో స్త్ర ీమరయు శిశు సంక్షేమాన్నకి సంబంధంచిన విభిని  

కారా క్కమాలను విశ్లషేంచండి . 

6. Elaborate the various welfare programs implemented for Scheduled castes. 

షెడ్యా ల్డ ్కులాల కోసం అమలు చేయబడిన వివిధ సంక్షేమ కారా క్కమాలను 

వివరంచండి. 

7. Illustrate the role of non-governmental organization ( NGOS ) in Social 

welfare programs. 

సాంఘిక సంక్షేమ కారా క్కమాలలో క్పభుత్వే తర సంసథ (NGOS) పాక్తను 

వివరంచండి. 

8. Examine the functioning of central social welfare board. 

కంక్ద సామాజిక సంక్షేమ బోర్్డ పన్నతీర్డను పరశీలంచండి . 

9. Write a note on consumerism in India. 

భారతదేశంలో విన్నయోగద్యర్డవాదంపై ఒక నోట్ రాయండి . 

10.  State the impact of globalization on social welfare organizations. 

             సాంఘిక సంక్షేమ సంసథలపై క్పపంచీకరణ క్పభావాన్ని  పేర్కక నండి 
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Paper V(B): MANAGEMENT OF PUBLIC ENTERPRISES 
(20 Marks) 

1. Define the scope of public Enterprises in India. 

భారతదేశంలోని ప్రభుతవ  రంగ సంసథలు రరిధిని వివరించండి. 

2. What were the reasons for Nationalization before and after Independence? 

స్వవ తంత్ర్యా నికి మందు మరియు తరువాత జాతీయీకరణకు చేయడానికి 

కారణాలు ఏమిటి? 

3. Discuss the government policies on public enterprises in recent times. 

ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుతవ  రంగ సంసథలపై ప్రభుతవ  విధానాలను చరిచ ంచండి. 

4. Write an essay on the autonomy of public enterprises. 

ప్రభుతవ  రంగ సంసథల సవ యంప్రతిరతిపిై ఒక వాా సం యయండి. 

5. Explain the functions of board of management. 

నిరవ హణ బోరుు యొకక  విధులను వివరించండి. 

6. State the merits of official representation in governing bodies. 

ప్రభుతవ  రంగ సంసథల పాలకమండలిలో అధికారిక ప్పాతినిథ్ా ం యొకక  లాభాలను 

పేర్కక నండి. 

7. Discuss the scope of human resources management. 

మానవ వనరుల నిరవ హణ రరిధి గురించి చరిచ ంచండి. 

8. What are the objectives of manpower planning? 

మానవశకి ిప్రణాళిక యొకక  లక్ష్యా లు ఏమిటి? 

9. Write an essay on the need for training. 

శిక్షణ అవసరం గురించి ఒక వాా సం యయండి. 

10. Explain the methods of pricing policy. 

ధర విధానం యొకక  రద్ధతులను వివరించండి. 
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