
GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS):  RAJAMAHENDRAVARAM     

I SEMESTER – ECONOMICS (CBCS PATTERN) 

 Paper-I (Core Paper)   

Consumption and production 
FIRST SEMESTER END EXAMINATIONS 

Time: 3 Hrs        Max. Marks: 60 M  

SECTION - A 

Answer the following questions     (4 X 10 = 40 M) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న లు అన్న ింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

1. (a).  Define Economics? Distinguish between Micro and Macro Economics 

అర్ దశాస్తసరమును న్ాఱ చింపుము. సూక్ష్మ ,  సూల అఅర్ శశాస్తసరముఅ మధ్య  

భేదముఅను తెలుు ము 

 (or) 
  (b). Define Deductive and Inductive methods. Explain their merits and  

         demerits. 

ఆగమన, న్గమనరదశతుఅను న్ర్ఱ చించ వాటి గుణ దోషాఅను 

వివరించిండి   

2. (a). Critically examine the law of diminishing marginal utility 

క్షీణోపింత ప్రయోజన సూత్రాన్న  విమర్ళ నాతమ కింగా వివరింపుము 

                                                                                                     (or) 
      (b). Explain the consumer equilibrium with the help of indifference curves 

ఉదాసీనత వప్క రేఖఅ సహాయింతో విన్యోగదారున్ సమతౌఅయ ిం 

వివరింపుము 
3. (a). Explain the law of demand with its exceptions 

డిమాిండ్ సూత్రాన్న  మినహాయింపుఅతో వివరించిండి 

(or) 

   (b). Explain the different types of elasticity of demand 

 డిమాిండు వాయ కోచతఱ  ర్కాఅను తెలుు ము        

4. (a). Explain the law of variable proportions 

చానుపతాఅ సూత్రాన్న  వివరింపుము 

                                                                (or) 
     (b). Explain the Law of returns to scale 

  తర్హాననుసరించ ప్రతిఫలాఅ సూత్రాన్న వివరించిండి 

       

 



 

 

SECTION – B 
 

Answer any THREE of the following    (3 X 4 = 12 M) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా మూడిింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

5. Normative – Positive Science  ప్రామాణిక- న్శ్చి తశాస్తసరము 

6. Cardinal – Ordinal Utility   కారనిల్- ఆరనిల్ ప్రయోజనిం 
7. Consumer Surplus   విన్యోగదారున్ మిగులు   

8.  Break Even Analysis   బ్రరేక్- ఈవెన్ విశ్లషేణ 

9.  Determinants of Supply  సప్ల  ేన్ర్ ణయించు అింశాలు 

SECTION - C 

 

Answer any FOUR of the following in one or two sentences (4 X 2 = 8 M) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

10. Wealth Definition    సింరద న్ర్ఱ చనిం 

11.  Marginal Utility   ఉపింత ప్రయోజనిం 

12. Budget Line    బడ్జటె్ రేఖ  

13. Income Demand   ఆదాయ డిమాిండ్ 

14. Demand Forecasting   డిమాిండు అించనా 

15.  Managerial Economies  యాజమానయ  ఆదాలు 

16. Opportunity Cost    అవకాశ్వయ యిం 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A II SEMESTER – ECONOMICS (CBCS PATTERN) 

 Paper-II (Core Paper)   

Value and Distribution 
SECOND SEMESTER END EXAMINATIONS 

Time: 3 Hrs        Max. Marks: 60M 

SECTION - A 

Answer the following questions      (4 X 10 = 40) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న లు అన్న ింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

1(a). Explain the producer’s equilibrium with the help of Isoquants 

 సమోతు తిర రేఖఅ సహాయింతో ఉతు తిరదారున్ సమతౌఅయ ిం 

వివరింపుము 

(or) 

  (b). What is a market? Explain the Classification of markets 

       మార్కె ట్ అనగానేమి? మార్కె ట్ ేవర్గ గకర్ణనువివరింపుము 
2(a). How the price is determined under perfect competitive market? 

 రరపూర్ణ పోటీ మార్కె టే్ల ధ్ర్ ఏవిధ్ముగా న్ర్ ణయించబడుతుింది            

 (or) 

   (b). Explain price determination under Monopoly  

    ఏకస్వఱ మయ ింలో ధ్ర్ న్ర్ ణయమును వివరింపుము     

3(a). Explain the kinked Demand curve theory of Oligopoly  

    రరమిత స్వఱ మయ ింలో కిింకి డిమాిండు రేఖ సిదాశ ింతమును     

        వివరింపుము   (or) 

   (b). Explain the Marginal productivity theory of distribution 

        ఉపింత ఉతాు దకత రింపిణి సిదాద ింతమును వివరింపుము  
4(a). Define real wage and explain the determinants of real wage 

         వాసరవిక వేతనము అనగానేమి? వాసరవిక వేతనాన్న  న్ర్ ణయించే    

        అింశాఅను వివరింపుము     
    (or) 

(b). Explain the Keynesian theory of Interest 

 కీన్ళ  వడ్డ ిసిదాద ింతమును వివరింపుము 
SECTION - B 



 

Answer any THREE of the following     (3 X 4 = 12 M) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా మూడిింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

5. Expansion Path     విసరర్ణ రధ్ిం 

6.  Features of Perfect Competition   రరపూర్ణ పోటిఅక్ష్ణాలు 

7.  Price Discrimination    ధ్ర్ విఛక్ష్ణ 

8. Quasi Rent      కృత్రరమ భాట్కము    
9.   Innovations theory    నవకఅు నఅ సిదాద ింతిం 

 

 

SECTION - C 

 

Answer any FOUR of the following in one or two sentences (4 X 2 = 8 M) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

10. Isoquant     సమోతు తిర రేఖలు 

11. Price rigidity 

12. Equilibrium of a Firm   సింసల సమతుఅయ ిం  

13. Selling costs    అమమ కపు వయ యాలు 

14. Scarcity Rent    కొర్త భాట్కము 

15. Gross Interest     సూల అ వడ్డ ి

16. Net Profit    న్కర్ లాభము 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): :  

RAJAMAHENDRAVARAM 

Model Question Paper 

II B.A  Paper –III: MACRO ECONOMICS 1 

III SEMESTER END EXAMINATIONS 

Time: 3 Hrs        Max. Marks:  60  

SECTION - A 

Answer the following questions      (4 X 10 = 40) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న లు అన్న ింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

1 (a)   Define Macro Economics? Explain its importance 

 సూశ అ అర్దశాస్తసరమును న్ర్ఱ చించ, దాన్ ప్రాముఖయ తను వివరింపుము 
(or) 

(b). Define National Income? Explain the methods of measuring of National 

Income 

  జాతీయాదాయాన్న  న్ర్ఱ చించ, జాతీయాదాయమును మదిించు రదశతుఅను  

వివరింపుము 
2 (a). Explain the circular flow of income in two sector model 

 ర్కిండు ర్ింగాఅ ఆర శక వయ వసలలో చక్ర్గయ ఆదాయ ప్రవాహాన్న  వివరింపుము 

          (or)      

   (b). What is Money? Discuss the functions of money in a growing economy 

like India 

ప్దవయ ిం అనగా నేమి? భార్తదేశ్ిం వింటి అభివృదిశ చిందుతునన  దేశ్ింలో ప్దవయ ిం 
విధుఅను చరి ించిండి 

  3(a). Critically examine the Fisher’s quantity theory of money 

     ఫిషర్ రరమాణాతమ క ప్దవయ ాశ్చ సిదాశ ింతాన్న  విమర్ల నాతమ కింగా రరశీల్ించిండి 

         (or)   

    (b). Critically examine the classical theory of employment 

   స్వింప్రదాయ ఉదోయ గితా సిదాశ ింతాన్న   విమర్ల నాతమ కింగా రరశీల్ించిండి 

 4 (a). Explain Keynesian theory of employment 



    కీన్ళ  ఉదోయ గితా సిదాశ ింతాన్న  వివరింపుము     

                                              (or) 

    (b).  What is Multiplier? How far is it applicable to developing countries            

       like India?  

         గుణకిం అనగా నేమి? భార్తదేశ్ిం లాింటి అభివృదిశ చిందుతునన  దేశాఅకు 
ఇది   
         ఎింత   వర్కు వర రసురింది 

 

 

SECTION - B 

 

Answer any THREE of the following     (3 X4 = 12) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా మూడిింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

5. Macro- Economic Variables     ఆర శక చఅింకాలు 

6. Components of National Income   జాతీయాదాయింలోన్ భాగాలు 

7. Gresham’s Law      గ్రరేషిం సూప్తము    

8. J.B. Say’s Law of Market    జె.బి.సే. మార్కె ట్ సూప్తిం 

9. Marginal Efficiency of Capital (MEC)  ఉపింత మూఅధ్న స్వమర్శయ ము 

 

SECTION - C 

 

Answer any FOUR of the following in one or two sentences (4 X 2 = 8) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

10.  Macro Economics      సూశ అ అర్శశాస్తసరిం 

11. Net National Product     న్కర్ జాతీయోతు తిర 

12. Gross National Income     సూశ అ జాతీయోతు తిర 

13. Broad Money      విసరృత ప్దవయ ిం 

14. Wage Cut Policy    వేతన కోత విధానము 

15. Marginal Propensity to consume   ఉపింత విన్యోగ ప్రవృతిర 

16. Accelerator     వేగతఱ ర్ణము 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Question Paper 

II B.A   Paper –IV: MACRO ECONOMICS 2 

IV SEMESTER END EXAMINATIONS – MAR/APR  

Time: 3 Hrs        Max. Marks: 60  

SECTION – A 

Answer the following questions      (4 X 10 = 40) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న లు అన్న ింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

1(a). Define trade cycles and explain different phases of trade cycles 

వాయ రర్చాక్ాఅను న్ర్ఱ చించ, వాయ రర్చాక్ాఅ యొకె  వివిధ్ దశ్అను 

వివరింపుము 
(or) 

  (b). What is inflation? Give its causes and effects on different sections of the 

society  

ప్దవ్యయ అబ ణిం అనగా నేమి? దాన్కి గఅ కార్ణాఅను, సమాజింలోన్ వివిధ్ వ గా అ 
ప్రజఅపై ప్దవ్యయ అబ ణ ప్రభావాఅను పేరె్క నిండిపుము 

2 (a). Explain the role of international trade in economic development 

 ఆర శకాభివృదిశలో అింతాెతీయ వాయ పర్ిం యొకె  పప్తను వివరింపుము 
                                                                        (or) 

   (b). Examine the Ricardian theory of comparative costs on international trade 

 అింతాెతీయ వాయ పర్ రకారి్డ తుఅనాతమ క వయ య సిదాద ింతింను రరశీల్ింపుము 

3 (a). Explain the process of credit creation by commercial Banks 

   వాణిజయ  బ్య ింకుఅ రర్రతి సృష్ట ివిధానాన్న  వివరించిండి   (or) 

  (b). Describe the main functions of Reserve Bank of India (RBI) 

 రజరుఱ  బ్య ింకు యొకె  ప్రాధాన విధుఅను పేరె్క నుము 

4 (a). Explain the meaning and functions of Stock Market 



      సి్వక్ మార్కె ట్ అనగా నేమి? దాన్ యొకె  విధుఅను వివరింపుము  
    (or)  

  (b). Explain the determinants of economic development  
            ఆర శకాభివృదిశన్ న్ర్ ణయించే అింశాఅను వివరింపుము  

SECTION - B 

 

Answer any THREE of the following     (3 X 4 = 12) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా మూడిింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

5. Philip’s Curve           ఫిల్ప్రళ  రేఖ 

6.  Regional and International trade      ప్రాింతీయ మరయు అింతాెతీయ 

వాయ పర్ిం 

7. Life insurance and General insurance   జీవితభీమా మరయు స్వధార్ణ భీమా 

8.  Economic growth and development     ఆర శకవృదిశ మరయు ఆర శకాభివృదిశ 

9.  Human Development Index        మానవాభివృదిశ సూచక 

 

SECTION - C 

 

Answer any FOUR of the following in one or two sentences (4 X 2 = 8) 

ఈ క్రింది వాటిలో ఏవైనా నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము 

  

10.  Demand Pull inflation    ప్రరేరత ప్దవ్యయ అబ ణిం 

11. Internal trade    అింతర్ గత వాయ పర్ిం  

12.  Time Deposits    కాఅరరమితి డిపజిటేు 

13. Overdraft    ఓవర్ డ్ాఫ్ట ి

14. Bulls      బుల్ళ  

15.  SEBI     సెబి 

16.  Percapita Income    తఅసర ఆదాయిం 

  



Government College (Autonomous), Rajamahendravaram 

III-B.A  Economics – Semester-V 

Under CBCS 

Paper-V Contemporary Indian Economy 
Time: 3 hours        Max. Marks: 60 

 

Section-A 

Answer the following questions     (4X10 = 40 Marks) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు సమాధానములు వ్రాయుము  

1. (a) Explain the characteristics of Developing Economy 

         అభివృదిశ చిందుతునన  ఆర శకవయ వసల అక్ష్ణాఅను వివరింపుము  

(or) 

    (b) Explain the causes and remedial measures of poverty in India 

        పేదరకాన్కి కార్ణాఅను మరయు న్వార్ణ చర్య అను వివరింపుము  

2. (a) Explain the effects of Globalization on Indian Economy 

        భార్తదేశ్ ఆర శకవయ వసల ఫై ప్రరించీకర్ణ ప్రభావాన్న  వివరింపుము   

                                                      (or) 

    (b) Explain the main features of 1991 Industrial Resolution Policy 

        1991 పరశ్రామిక విధాన తీ మా నిం యొకె  ముఖయ  అక్ష్ణాఅను వివరింపుము   

         

3. (a) Explain the importance of organic farming 

        సేింద్రరయ వయ వస్వయిం యొకె  ప్రాముఖయ తను వివరింపుము  

                                                      (or) 

    (b) What is meant by women empowerment and explain about DWACRA groups in AP  

        మహిళా స్వధికార్త అనగానేమి . ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో డ్వఱ క్ా యొకె  రన్తీరును వివరింపుము   

4. (a) Discuss about disinvestment policy in India 

        భార్తదేశ్ింలో ప్టిుబడి ఉరసింహర్ణ విధానమును చరి ించుము 

(or)   

    (b) Explain the major schemes for Rural and Urban Development in India  

        భార్తదేశ్ింలో గ్రామీణ మరయు రట్ణి అభివృదిశకి సింబింధిించ ముఖయ మైన రధ్కాఅను  

వివరింపుము  

 



Section-B 
Answer any Three  of the following questions   (3X4 = 12 

Marks) 

ఈ క్రింది వాటిలో మూడిింటికి సమాదానముల్వఱ ిండి  

5. Reasons for population explosion   జనాభా విచి తిర కి కార్ణాలు  

6. Balanced regional development   సింతుల్త ప్రాింతీయ అభివృదిశ  

7. Food security          ఆహార్భప్దత  

8. Public distribution system   ప్రజా రింపిణీ వయ వసల  

9. NITI Aayog     న్తిఆయోగ్ర  

 

Section-C 

Answer Four of the following questions    (4X2 = 8 Marks) 

ఈ క్రింది వాటిలో నాల్గింటికి  సమాదానముల్వఱ ిండి  
 

10. Economic development              ఆర శకాభివృదిశ   

11. MGNREGS   మహాతామ గాింధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపధి హామి రధ్కిం  

12. Sarva Siksha Abhiyan  సర్ఱ  శ్చక్ష్ అభియాన్  

13. Minimum Support Price (MSP) కనీస మదదతు ధ్ర్  

14. Micro Finance   సూక్ష్మ  రర్రతి  

15. Special Economic Zones(SEZs) ప్రత్యయ క ఆర శక మిండళ్ళర   

16. Foreign Direct Investment(FDI)     విదేశీ ప్రతయ క్ష్ ప్టిుబడి  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Government College (Autonomous), Rajamahendravaram 

III-B.A  Economics – Semester-V 

Under CBCS 

Paper-VI Quantitative Techniques 
Time: 3 hours        Max. Marks: 60 

 

Section-A 

Answer the following questions     (4X10 = 40 Marks) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు సమాధానములు వ్రాయుము  

1. (a) Explain the importance and limitations of Statistics 

        గణాింక శాస్తసరిం యొకె  ప్రాముఖయ త మరయు రరమితుఅను వివరింపుము         

(or) 

    (b) Explain Primary and Secondary data 

        ప్రాధ్మిక మరయు దిఱ తీయ దతార ింశాన్న  వివరింపుము          

2. (a) Define the measures of central tendency? Explain the uses and limitations 

         కింప్ద స్వల నపు కొఅతలు అనగానేమి? వీటి సుగుణాలు మరయు రరమితుఅను 

వివరింపుము          

                                                      (or) 

    (b) Calculate Arithmetic Mean  అింకమధ్య మమును కనుగొనుము  

         Weekly Earnings(Rs.):    4-6   6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20  

          No. of workers : 70  350   310    110    30     25    30      0        

         

3. (a) Define Coefficient of quartile deviation? Explain the uses and limitations 

         చతు దా ింస విచఅన గుణకిం అనగానేమి? దాన్ ఉరయోగాఅను మరయు రరమితుఅను 

వివరింపుము          

                                                      (or) 

    (b) Distinguish between correlation and Regression 

         సహసింబింధ్ిం మరయు ప్రతిగమనిం మధ్య  విభేధిించుము  

       

4. (a) Explain types of matrices 

         మాత్రరకఅ ర్కాఅను వివరింపుము       

(or)   

    (b) Find the determinant of the following matrix 

         ఈ క్రింది మాత్రరకకు  న్ శా ర్కము కనుగొనుము  

 1  0   3 
                                                               2    5    6 

                                                                   7    3    4    



 

Section-B 
Answer any Three  of the following questions   (3X4 = 12 

Marks) 

ఈ క్రింది వాటిలో మూడిింటికి సమాదానముల్వఱ ిండి  

 

5. Define Schedule                      షెడ్యయ ల్ న్ర్ఱ చించుము  

6. Explain Pie diagram                       ఫై చప్తరటాన్న  గూరి  వివరింపుము   

7. Define range and how do you calculate it వాయ పిర న్ర్ఱ చించ దాన్ గణనను వివరింపుము  

   

8. Importance of correlation             సహసింబింధ్ము ప్రాముఖయ త    

9. Find median from the following data  15,22,26,29,32,14,27,21,17 

    మధ్య గతము కనుగొనుము       

 

Section-C 

Answer Four of the following questions    (4X2 = 8 Marks) 

ఈ క్రింది వాటిలో నాల్గింటికి  సమాదానముల్వఱ ిండి  

 

10.Questionnaire                                      ప్రశాన వళి      

11. Geometric Mean                                గుణ మధ్య మము    

12. Mode                                           బ్హుళకిం      

13. Standard Deviation                             ప్రామాణిక విచఅనము  

14. Probable Error          సింభావయ త దోషము        

15. Null Matrix          సూనయ మాత్రరక  

16. Inverse of a Matrix         మాత్రరకా విలోమము  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –VII (A): Agricultural Economics 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIAL 

 

Time: 3 Hrs.        Max. Marks: 75 M 

SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు  సమాధానాలు వ్రాయుము  

1. (a)Explain nature and scope  of  Agricultural Economics and Interdependence between 

agriculture   and industry. 

    వయ వస్వయ అర్ లశాస్తసరిం యొకె  సఱ భావిం, రరధి మరయు వయ వస్వయిం ,రరప్శ్మఅ 

మధ్య  రర్సు ర్ ఆధాాఅను వివరింపుము .    
(Or) 

  (b)What are the factors affecting the agricultural development? Explain..  
    వయ వస్వయాభివృదిశన్ ప్రభావితిం చేసే కార్కాలు ఏవి ?వివరింపుము  

2.(a)Explain  the  role  of  agrarian  reforms  in economic development.  

    ఆర శకాభివృదిశలో వయ వస్వయ సింసె ర్ణలు యొకె  పప్తను వివరింపుము . 

(Or) 

   (b)What is Green Revolution? Explain its impact 

    హరతవిరవేము అనగానేమి ?దాన్ ప్రభావాన్న  వివరింపుము  . 

  
3. (a)Explain the  trends in production, processing, marketing and exports in agriculture. 

      వయ వస్వయ ఉతు తిర ,ప్రాసెసిింగ్ర ,మార్కె టిింగ్ర మరయు ఎగుమతుఅలోన్ పోకడఅను 

వివరింపుము      . 

(Or) 

   (b)  Explain the policy controls and regulations relating to industrial sector with specific 

reference to agro-industries in agribusiness enterprises. 

     పరశ్రామిక ర్ింగాన్క సింభిందిించ వయ వస్వయ రరప్శ్మలు పై విధాన 

న్యింప్తణలు మరయు ప్కమబదీదకర్ణఅను వివరించుము  

SECTION - B 

 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము  

 



4. Interdependence between agriculture and industry   
    వయ వస్వయము మరయు రరప్శ్మలు మధ్య  రర్సు ాధార్ము  
5. Input-output and product relationship in farm production  

    వయ వస్వయ ఉతు తిరలో ఉతాు దిత ఉతు తిర మరయు వసుర సింభిందము  

6. Growth and productivity trends in Andhra Pradesh agriculture  

    ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర వయ వస్వయములో వృదిద మరయు ఉతాు దకత అలోన్ పోకడలు  

7. Systems of farming 

    సగు విధానాలు 
8. Farm size and productivity relationship in AP Agriculture 

    ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర వయ వస్వయములో వయ వస్వయరరమానాన్కి వుతాు దతకు గఅ 

సింభిందము   

9. New Agricultural strategy.  

   నూతన వయ వస్వయ వూయ హిం  

 

10. Agro Industries 

    వయ వస్వయ రరప్శ్మలు  

SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ ఐదిింటికి  సమాధానాలు వ్రాయుము 

  

11.  Agricultural Economics                                    వయ వస్వయ అర్ లశాస్తసరిం  

 

12. Production function                                         ఉతు తిర  ఫఅము  
  

13. Farm Production                                                 వయ వస్వయ ఉతు తిర  

 

14. Agrarian reforms                                                వయ వస్వయ  సింసె ర్ణలు  

 

15.  Farm size                                                          వయ వస్వయరరమానము  

 

16. Drought Prone Area Programme (DPAP)            కరువు పీడిత ప్రాింత రధ్కము  

 

17. Agricultural Marketing                                       వయ వస్వయ మార్కె టిింగ్ర  

      

18. Processing                                                          ప్రాసెసిింగ్ర  

 

 

                                                                                       

 



 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –VIII (A): Agribusiness Environment in Andhra Pradesh 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIAL  

 

Time: 3 Hrs.        Max. Marks: 75 M 

SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు  సమాధానాలు వ్రాయుము  

1. (a)Explain the role of agriculture in development process in Andhra Pradesh. 

        ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో ఆర శకాభివృదిశ లో వయ వస్వయర్ింగిం పప్త వివరించుము. 

(Or) 

  (b)What is agricultural fiancé? And explain its importance in modern agriculture. 

      వయ వస్వయ వితరిం అనగానేమి మరయు ఆధున్క వయ వస్వయ ర్ింగింలో  దీన్ 

ప్రాదానయ తను వివరింపుము.  
   

2. (a)Explain  the inter linkages of agricultural  credit and other input markets and product 

markets . 

     వయ వస్వయ రర్రతికి వుతాు దిత, వసుర మార్కె ట్మేధ్య   అింతర్ 

సింభిందాలునువివరింపుము   

(Or) 

   (b)What is Crop sector and livestock sector? And Explain their inter linkages. 

       రింట్అ ర్ింగము మరయు రశువుఅ ర్ింగము అనగానేమి ?వాటి అింతర్ 

సింభిందాలును వివరింపుము 

  
3. (a )What is the salient features of Agribusiness sector in Andhra Pradesh. 

       ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో వాయ పర్ స్వల యలో చేయబడు వయ వస్వయింర్ింగిం విశ్చష ిఅక్ష్ణాలు 

ఏవి ? 

                                                                          (Or) 

   (b)What is marketing policy? And explain the structure of  agri- market. 

       మార్కె టిింగ్ర విధానిం అనగానేమి? మరయు అగ్రరమార్కె ట్ న్ామ ణిం గురించ 

వివరింపుము.  



SECTION - B 

 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము  

 

4.  Effects of agriculture in Andhra Pradesh  

  ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో వయ వస్వయిం యొకె  ప్రభావిం   

5. Performance of agricultural finance in Andhra Pradesh  

ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో వయ వస్వయవితరిం రన్తీరు 

6. Problems of agricultural finance 

    వయ వస్వయవితరిం సమసయ లు 

7. Constraints of agribusiness sector in Andhra Pradesh 

    ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో వాయ పర్ స్వల యలో చేయబడు వయ వస్వయర్ింగిం ఆవర్డధాలు 

9. Growth of major agricultural committees 

     ప్రధాన  వయ వస్వయ కమిటీఅ వృదిశ 

10. Regulated markets 

      ప్కమబదీశకరించబడిన మార్కె టేు 

  

SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ ఐదిింటికి  సమాధానాలు వ్రాయుము 

  

11.  Agribusiness                        వాయ పర్ స్వల యలో చేయబడు వయ వస్వయిం 

 

12. Trickle down effect             ట్రకిల్ డౌన్ ప్రభావిం  

    
13. Agricultural credit                 వయ వస్వయర్ింగ రర్రతి 

 

14. Input Market                         ఉతు తిరకార్కాలు మార్కె ట్ 

 

15.  Field crop                             తోట్ రింట్లు  

 

16.  Fisheries                              మతయ రరప్శ్మ 

 

17. Processing sector                  ప్రాసెసిింగ్ర ర్ింగిం 

 

18. APMC act                             ఏపీ ఎిం సి  చట్ిిం 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –IX (A): Agricultural Output Marketing 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIL  

 

Time: 3 Hrs        Max. Marks: 75 M 

                                                                                   SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు సమాధానాలు వ్రాయుము  

1.(a)Explain the structure  of Agri- marketing organizations with functions. 

    వయ వస్వయమార్కె టిింగ్ర సింసలఅ న్ామ ణము మరయు విధులును వివరించుము 
(or) 

  (b)Explain the marketing practices in primary and secondary and terminal markets. 

ప్రాధ్మిక,దిఱ తీయ మరయు టెరమ నల్ మార్కె ట్లేోన్రమార్కె టిింగ్ర రదదతులును 

వివరింపుము 

2.(a)Explain the marketing structure of major agricultural commodities of food and cash 

crops. 

    ఆహార్,వాణిజయ రింట్అప్రధాన వయ వస్వయ వసురవుఅ యొకె  మార్కె టిింగ్ర 

న్ామ ణమును వివరింపుము  
(or) 

   (b)What are the problems and challenges in agricultural marketing? Explain. 

        వయ వస్వయ మార్కె టిింగులోన్ సమసయ లుమరయు సవాళ్ళర  ఏవి ?వాటిన్ వివరింపుము. 

3. (a)Explain  the state intervention in  agricultural marketing through various agencies. 

       వివిధ్ర్కాఅఏజెనీళ అ దాఱ ా వయ వస్వయ మార్కె టిింగులో రభుతఱ  జోకయ మును 

వివరింపుము  

(or) 

(b)Explain the impact of  WTO on Indian Agriculture with special reference to Andhra 

Pradesh. 



భార్త మరయు ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర వయ వస్వయింపైప్రరించ వాణిజయ  సింసల ప్రభావాన్న  

వివరింపుము   

SECTION - B 

 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము  

 

4. Functions of intermediaries 
   మధ్య వర రతఱ  సింసలఅ  విధులు 
5. Co operative marketing  

   సహకార్ మార్కె టిింగ్ర  

 

 

6, Marketing costs and margins 

   మార్కె టిింగ్ర వయ యాలు మరయు మారనేెు  

7. Rural warehousing  
  గ్ామీణ గి్డ్డంగులు  
8. Agricultural price commission 

  వ్యవ్సయ ధరల సంఘం   

9.  Role of MARKFED 

    మార్కెట ంగ్ పెడ్ర్ేషన్ యొక్ె పత్ర  
10. International trade in agriculture 

 వ్యవ్సయం  మర్ియు విదేశవ్యపరం  

SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ఐదిింటికి  సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

11. Agricultural output markets                                     వ్యవ్సయ ఉత్తి్త మార్కెట్ 

12. Regulated markets                                                   ప్కమబదద మార్కె టేు  

13.  Marketing finance                                                    మార్కెట ంగ్ వితి్ము  
14.  Support prices                                                           మదశతు ధ్ర్లు                      

16.  FCI                                                                           ఫారతీయ ఆహార సంసథ   

17.  Inter-regional trade                                                 అంత్ర్ పర ంతీయ వ్యపరము   

18. Balance of Payments.                                               చెయౌలంుల సమత్ులయం  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –X (A): Agricultural Input Marketing 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIAL  

 

Time: 3 Hrs        Max. Marks: 75 M 

SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు సమాధానాలు వ్రాయుము  

1.(a)What is Agri-input marketing? Explain its distinctive features. 

    వ్యవ్సయ ఉత్ాదిత్ మార్కెట ంగ్ అనగ్నేమి ?దాని విభిననలక్షణాలను వివ్ర్ింుము    . 

(or) 

  (b)What is Seed Market?  Explain the distinctive features of Seed Marketing.  
     వితరన మార్కె ట్ అనగానేమి ?వితరన మార్కె ట్ యొకె  విభినన  అక్ష్ణాఅను 

వివరింపుము  

2.(a)What is Bio fertilizer?  Explain its role and scope and major constraints involved. 

   జీవ్ ఎరువ్ు అనగ్నేమి?దాని పత్ర ,ర్ిధ ిమర్ియు అవ్ర్ోధాలను వివ్ర్ింుము 

(or) 

   (b)What is Bio pesticide industry? Explain its role and scope. 

     జీవ్ురుగు మందుల ర్ిశమా అనగ్నేమి?దాని పత్ర మర్ియు ర్ిధిని వివ్ర్ింుము  
3.(a)What is Agricultural Mechanization? Explain its benefits and importance. 

    వ్యవ్సయయాంతీరక్రణ అనగ్నేమి?దాని రయోజనాలు మర్ియు పర ధానయత్ను వివ్ర్ింుము . 

(or) 



   (b)Explain the need for the development of Agricultural Machinery and implements. 

    వ్యవ్సయ యంత్రా లు మర్ియు సధనాల అభివ్ృదిధ  అవ్సరత్ను వివ్ర్ింుము  
SECTION - B 

 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము  

 

4. Distribution channels of agricultural inputs. 
వయ వస్వయ ఉతాు దితాఅ రింపిణి మా గా లు  
5. Determinants of seed demand. 

వితరనాఅ డిమాిండ్ న్ర్న యాకాలు  

6. Weaknesses on Indian Seed Industry. 

  భార్తీయ వితరన రరప్శ్మ బఅహీనతలు  

7. Characteristics of Fertilizer Marketing.  
 ఎరువ్ుల మార్కెట ంగ్  లక్షణాలు  
8. Nature of pesticide industry growth. 

  ురుగు మందుల ర్ిశమా వ్ృదిధ  సవఫావ్ము   
9. Crop wise and Area wise consumption of pesticides. 

  ంటలవ్ర్ ిమర్ియు పర ంత్ాల వ్ర్ ిురుగు మందుల వినియోగం  

10. Contribution of agricultural mechanization. 

 వ్యవ్సయ యాంతీరక్రణ యొక్ె సహకరం  

SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ఐదిింటికి  సమాధానాలు వ్రాయుము 

 

11. Agri-input market.                                   వ్యవ్సయ ఉత్ాదిత్ మార్కెట్  

12. Fertilizer industry.                                   ఎరువ్ుల ర్ిశమా              

13. Marketing network.                                మార్కెట ంగ్ నెటవర్ె  

14. Pesticide industry.                                   పురుగుఅ మిందు రరప్శ్మ  

15. Market segmentation.                               మార్కె ట్ విభజన                                    

16. IPM Concept.                                          ఐ  ఎం  అంశము                                    

17. Farm implements.                                   వ్యవ్సయ సధనాలు  
18. Local resource endowments.                  స్వల న్క వనరుఅ మానాయ లు  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –VIII (B): Rural Development 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIL  

 

Time: 3 Hrs.        Max. Marks: 75 M 

SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు  సమాధానాలు వ్రాయుము  

1. (a)  Define Rural development? And explain the scope and concepts of rural                               

         development. 

          గ్రామీణాభివృదిశ న్ర్ఱ చించ, దాన్ రరధి మరయు భావనఅను వివరింపుము   

(Or) 

  (b)  Explain the Gnadhian model of rural development.  

       గాింధీ ప్రతిపదిత గ్రామీణాభివృదిశ నమూనా గురించ వ్రాయుము  

   

2. (a)  Explain  the problems and government measures of  transport of agriculture produce 

and other rural products. 

          వయ వస్వయఉతు తిర మరయు ఇతర్ గ్రామీణ ఉతు తురఅ ర్వాణా సమసయ లు 

మరయు        
         ప్రభుతఱ ిం తీసుకొనన  చర్య అను వివరింపుము  

(Or) 



   (b)  What is social welfare? And explain the social security measures. 

         స్వింఘిక సింక్షేమిం అనగానేమి ? స్వింఘిక భప్దతా చర్య అను గురుించ 

వివరింపుము  

       

3. (a) Explain the role of  panchayati  Raj in rural development 

          గ్రామీణాభివృదిశలో రించాయతీ ాజ్ యొకె  పప్తను వివరింపుము  

(Or) 

   (b)  Explain the rural development policies and programs in Andhra Pradesh. 

         ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర లో గ్రామీణాభివృదిశ విధానాలు మరయు కార్య ప్కమాలు గురించ 

వివరింపుము  

SECTION - B 

 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము  

 

4.  Big push theory of development  బిగ్ర పుష్ అభివృదిశ సిదాశ ింతము 
 

5. Roads and linking with highways జాతీయ ర్హదారుఅతో అనుసింధాన ర్హదారులు  

 

6. Rural housing scheme   గ్రామీణ గృహన్ామ ణ రధ్కిం  

  

7. Micro finance    సుక్ష్మ  వితరము  

  
8. E-governance    సురరపఅన  

  

9. Role of state finance commission ాస్తష ిఆర శక సింఘిం పప్త  

 

10. Planning in village level  గ్రామీణ స్వల య ప్రణాళిక   

  

SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ ఐదిింటికి  సమాధానాలు వ్రాయుము 

  

11.  Human development   మానవాభివృదిశ  

 

12. Social forestry    స్వమాజిక అడవులు  



 
13. Cold storages     శీతఅ గిడిింగులు  

 

14. sarva siksha abiyan    సర్ఱ  శ్చక్ష్ అభియాన్  

 

15.  Self employment             సఱ యిం ఉపధి  

 

16.  Mid-day meals            మధాయ హన  భోజన రధ్కిం   

 

17.  Rural Healthcare             గ్రామీణ ఆర్డగయ  ర్క్ష్ణ  

 

18. Local finance           స్వల న్క వితరము  

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS):  RAJAMAHENDRAVARAM 

I SEMESTER – B A   RURAL   DEVELOPMENT (CBCS PATTERN) 

Paper-I (Core Paper) 
B A   RURAL   DEVELOPMENT 

     FIRST SEMESTER END EXAMINATIONS                                               

Time:3hours                                                                                                                   MAX MARKS:60 

Answer all questions                                                                                                    4x10 =40 

అన్న  ప్రశ్న అకు సమాదానముల్వఱ ిండి  

1 (a) Explain the nature and scope of rural economics?   

      గ్రామీణ అర్శశాస్తసరిం సఱ భావిం మరయు రరధిన్ వివరింపుము                                             

                                                                 (or) 

    (b)Explain the relationship of rural economics with other disciplinarians. 

       గ్రామీణ అర్ శశాస్తసరిం కు ఇతర్ శాస్తస్వర అతో ఉనన  సింబింధాన్న  వివరింపుము  

 

2(a) Explain management and development of rural resources. 



       గ్రామీణ వనరులు న్ర్ఱ హణ మరయు అభివృదిశ న్ వివరింపుము  

                                                                    (or) 

  (b) What are the problems and prospects in the application of technology in rural                

      Economics?  

      గ్రామీణ అభివృదిశ లో స్వింకతికతను ప్రవేసప్ట్డిింలో గఅ సమసయ లు మరయు    

      అవర్డధాఅ ను వివరింపుము  

 

3 (a) what is population size? And explain the sex and age composition of population? 

        జనాభా రరమాణము అనగానేమి ల్ింగ మరయు వయసుళ అ వార్గ జనాభా     

       న్ామ ణాన్న  వివరింపుము  

                                                                (or) 

(b) What are the problems and challenges of high population? 

     ఎకుె వ జనాభా వఅే సమసయ లు మరయు సవాళనేు వివరింపుము 

  

4.(a) what is rural poverty? Explain the causes of rural poverty? 

        గ్రామీణ పేదరకము అనగానేమి దాన్కి గఅ కార్ణాఅను వివరింపుము      

   

                                                   (or) 

    (b) What is unemployment? Explain the causes of unemployment. 

         న్రుదోయ గిం అనగానేమి దాన్కి గఅ కార్ణాఅను వివరింపుము  

 

 

II   Answer any three of the following                                                                    3x4=12 

ఏవేన్ మూడు ప్రశ్న అకు సమాధానముల్వఱ ిండి  

5. Characteristic of rural Economics  గ్రామీణ అర్ శశాస్తసరిం అక్ష్ణాలు  

6. Types are rural resources   గ్రామీణ వనరుఅ ర్కాలు  

7. Family welfare measures   కుటుింబ సింక్షేమ చర్య లు  

8. Nature rural of occupation   గ్రామీణ వృతురఅ సఱ భావిం  

9. Occupational distribution in Rural India గ్రామీణ భార్తింలో వృతిర వార విభజన  

10. Types of unemployment    న్రుదోయ గిం ర్కాలు  

 

II   Answer any four of the following                                                                    4x2=8 

ఏవేన్ నాల్గింటికి  ప్రశ్న అకు సమాధానముల్వఱ ిండి  

11. Rural economics            గ్రామీణ అర్ శశాస్తసరిం                                                        

12. Rural resources            గ్రామీణ వనరుఅ                                                            



13. Rural demography         గ్రామీణ జనాభా                                                          

14 Density of population   జన స్వింప్దత  

15. Primary sector    ప్రాధ్మిక ర్ింగము  

16. Work participation rates          

17. Disguised unemployment   ప్రచి నన  న్రుదోయ గిత  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –IX (B): Rural Industrialization 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIL  

 

Time: 3 Hrs.        Max. Marks: 75 M 

SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్రింది అన్న  ప్రశ్న అకు  సమాధానాలు వ్రాయుము  

1. (a)  what is Rural Industrialization? And explain the scope and importance of Rural 

Industrialization. 
గ్రామీణ పరశ్రామికీకర్ణ అనగానేమి? దాన్ యొకె  రరధి మరయు ప్రాధానయ తను 

వివరింపుము  

(Or) 

  (b)  Explain the importance of village and cottage industries. 

       గ్రామీణ మరయు కుటీర్ రరప్శ్మఅ యొకె  ప్రాధానయ తను వివరింపుము           

   



2. (a)  Explain  the importance of medium, small and micro enterprises in rural   

           Economic development. 

       గ్రామీణ ఆర శకాభివృదిశలో  మాధ్య మిక, చనన  మరయు సూక్ష్మ  రరప్శ్మఅ   

       యొకె  ప్రాధానయ తను వివరింపుము  
(Or) 

   (b)  Explain the role of  District Industrial Centres in rural industrialization. 

          గ్రామీణ పరశ్రామికీకర్ణలో జిలేా పరశ్రామిక కింద్రాఅ  పప్త         

3. (a) Explain the credit policies of commercial banks and co-operative banks in rural  

          Industrialization . 

          గ్రామీణ పరశ్రామికీకర్ణ ఎడఅ వాణిజయ  మరయు సహకార్ బ్య ింకుఅ         

          రర్రతి  విధానాఅను వివరింపుము  

(Or) 

   (b)  What is rural labour? And explain the characteristics of rural labour. 

          గ్రామీణ శ్రామికులు అనగానేమి? వార అక్ష్ణాఅను వివరింపుము  

 

 

SECTION - B 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ నాల్గింటికి సమాధానాలు వ్రాయుము  

4. Complementariness between agriculture and industry sectors 

    వయ వస్వయ మరయు పరశ్రామిక ర్ింగాఅ మధ్య  పూర్క సింబింధ్ిం  
5.  Status of Industrialization in Andhra Pradesh 

     ఆింప్ధ్ప్రదేశ్ర పరశ్రామికీకర్ణ ప్రసురత  సిలతి  

6.  Handloom industry 

     చేనేత రరప్శ్మ  

7. Special Economic Zones 

     ప్రత్యయ క ఆర శక మిండళ్ళర   
8.  Environmental regulations 

 ర యా వర్ణ ప్కమబదీశకర్ణ  

9.  NABARD 

     నాబ్ర్ ి 

10. Role of technology in rural Industrialization. 

 గ్రామీణ పరశ్రామికీకర్ణ లో స్వింకతిక రరజాానిం పప్త  

SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్రింది ప్రశ్న అలో  ఏవేన్ ఐదిింటికి  సమాధానాలు వ్రాయుము  

11.  Rural transport        గ్రామీణ ర్వాణా  



12. Micro-Enterprises       సూక్ష్మ  రరప్శ్మలు  
13. Food processing       ఆహార్ 

14. Backward areas        వెనుకబడిన ప్రాింతాలు  

15. Industrial finance         పరశ్రామిక  వితరము  

16. Credit Policies         రర్రతి విధానము  

17. Entrepreneurship       ఉదయ మితఱ ిం 

18.  Non-farm sector       వయ వస్వయేతర్ ర్ింగిం  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAMAHENDRAVARAM 

B.A Model Question Paper 

Cluster Elective 

Paper –X (B): Rural Marketing 

  VI SEMESTER END EXAMINATIONS – MARCH/APRIAL  
 

Time: 3 Hrs.        Max. Marks: 75 M 
SECTION - A 

Answer all the following      (3 X 15 = 45) 

ఈ క్ంాద ిఅనిన రశనలక్ు  సమాధానాలు వ్ర యుము  
1. (a)  What is Rural Market? explain the nature and characteristics of rural market. 

          గ్ామీణ మార్కెట్ అనగ్నేమి? దాని సవఫావ్ం మర్ియు లక్షణాలను వివ్ర్ింుము  
(Or) 

  (b)  Explain the factors influencing buying decisions  in rural markets.  

        గ్ామీణ మార్కెటలల   కొనుగ్ోలు నిరణయాలను రఫావిత్ం చేసే అంశలను వివ్ర్ింుము   



   

2. (a) What is rural distribution?  Explain  the challenges in rural distribution. 

          గ్ామీణ ంణీ అనగ్నేమి? గ్ామీణ ంణీలోగల సవ్ళ్ళు వివ్ర్ింుము    
(Or) 

   (b)Explain the trends and problems of marketing rural products.   

        గ్ామీణ ఉత్త్ుి ల  మార్కెట ంగ్ పో క్డ్లు మర్ియు సమసయలను వివ్ర్ింుము   
3. (a) Explain the regulated and cooperative market. 

  క్మాబదద  మార్కెటలల  మర్ియు సహకర్మర్కెటలల  గుర్ించి వివ్ర్ింుము (Or) 

   (b)  Explain the marketing information system in rural markets. 

        గ్ామీణ మార్కెటలలో మార్కెట ంగు సమాచారవిధానం గుర్ించి వివ్ర్ింుము 
 

SECTION - B 

Answer any FOUR of the following    (4 X 5 = 20)  

ఈ క్ంాద ిరశనలలో  ఏవ్ేని నాయౌగంట క్ సమాధానాలు వ్ర యుము  
 

4. Opportunities of rural marketing  
    గ్ామీణ మార్కెట ంగు యొక్ె అవ్కశలు  
5. Difference between rural and urban marketing 

   గ్ామీణ మర్ియు టటణ మార్కెటల  మధయ బేధాలు  
6. Buying behavior models 

   కొనుగ్ోలు రవ్రినా నమూనాలు  
7. Target marketing   
    లక్షయసధన మార్కెట ంగు  
8. Wholesale and retail markets 

 టలక్ు మర్ియు ర్ిట ైల్ మార్కెటలల   

9. Agro-processing and food processing 

    వ్యవ్సయ మర్ియు ఆహార పర సెసంగ్  

10.Objectives of market research 

 మార్కెట్ ర్ిశోధన లక్ష్యయలు  
SECTION – C 

 

Answer any FIVE of the following in one or two sentences (5 X 2 = 10) 

ఈ క్ంాద ిరశనలలో  ఏవ్ేని ఐదింట క్  సమాధానాలు వ్ర యుము 
  

11.  Inflows 

     అంత్ర్ రవ్హాలు  
12. Rural products 



      గ్ామీణ వ్సుి వ్ులు  
13. Brand loyalty 

     బరా ండ్ విధేయత్  

14. Product mix 

      వ్సుి మిశమాం        

15. Ware housing   

      నిలవగ్ిడ్డంగులు  
16. Non-farm product  

      వ్యవ్సయేత్ర వ్సుి వ్ు  
17.  Rythu bazaars 

      ర్కైత్ు బజారుల   
18. Traditional market 

     సంరదాయ మార్కెటలల   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (A) RAQJAMAHENDRAVARAM 

B.SC ECONOMETRICS 

SEMESTER, MICRO ECONOMICS-I 

PAPER-I 

 

TIME: 3HRS                                                                                                                   MAX MARKS:60 

 



I.Answer the following the questions                                                                                    

4x10=40 

1.(a) Define economics and explain the nature and scope economics. 

                                                        (or) 

    (b) Explain the consumer equilibrium with the help of indifference curves 

2.(a)  What is elasticity of demand? Explain different types of elasticity of demand. 

                                                      (or) 

   (b) Explain the law of variable proportions. 

3. (a) Explain the types of Economics of scale. 

                                                      (or) 

    (b) How is price determined under perfect competitions. 

4.(a) How is price determined  under Discriminatory monopoly? 

                                                   (or) 

    (b) Explain the Marginal productivity theory of distribution. 

 

II   Answer any three of the following                                                                    3x4=12 

5. Inductive and deductive methods 

6. Micro Economics and macro economics 

7. Engel curve 

8. Characteristics features of duopoly 

9. Differential rent 

10. Innovation theory of profit    

 

II   Answer any four of the following                                                                    4x2=8 

 

11. Normative Science                                                                  15. Equilibrium of a firm 

12. Choice problem                                                                        16. Imperfect competition 

13. Giffen goods                                                                              17. Collective bargaining 

14  Isoquant 

 

GOVERNMENT COLLEGE (A) RAQJAMAHENDRAVARAM 

B.Sc Actuarial Science 

Semester- 1 

Basics of Business economics -Paper-I 

 

TIME: 3HRS                                                                                                                   MAX MARKS:60 

I.Answer the following the questions                                                                                  4x10=40 

1.(a) Define Economics. And Explain the nature and scope of Economics. 



                                                        (or) 

    (b) Explain the Law of diminishing marginal utility. 

2.(a)  Explain the theory of consumer surplus. 

                                                      (or) 

   (b) Define market and explain the classifications of markets.   

3. (a) How price is determined under Monopoly? 

                                                      (or) 

    (b) Explain the elements of social cost benefit analysis.           

4.(a) Explain the different methods of computations of national income.                                       

                                                          (or) 

    (b) What is trade cycle? Explain the different phases of Trade cycles. 

 

II   Answer any three of the following                                                                    3x4=12 

5. Stock and flow variables 

6. Say’s Law of market 

7. Aggregate demand 

8. Investment function 

9. Concept of accelerator 

10. Solow modal  

 

II   Answer any four of the following                                                                    4x2=8 

11. Gross national product                                                                15. Prosperity 

12. Green accounting                                                                         16. Sources of growth 

13. Marginal propensity to consume                                               17. Technical progress 

14. Autonomous investment 

                                       

 

 

 
 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS): RAJAHMUNDRY 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

MODEL QUESTION PAPER 

CERTIFICATE COURSE IN OFFICE MANAGEMENT  

TIME: 2 Hrs.                                                                                                          Max. Marks: 50 



 

Section-A 

Answer any Three of the following                                                                       (3x10=30) 

1. Define Office Management? And explain the functions and importance of Office 

Management. 

2. What is Indexing? And explain the types of indexing used in the business organization. 

3. Explain the types of Office forms. 

4. Explain the importance, objectives of Office machines. 

5. Explain the purpose of Office work and How do you measure Office work. 

 

Section-B 

Answer any FOUR of the following.                                                                      (4x5=20) 

6. Concept of Paperless Office. 

7. Elements of Office Management. 

8. Importance of Filing 

9. Principles of record management. 

10. Office safety and security. 

11. Benefits of work standard. 

12. Types of office manual. 

 

 

 

 

 

 


