
 

 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
Chennai - 15 

School of Politics and Public Administration 
 

 

 
Programme Code No  :  206 
Programme Name  : M.A. Public Administration 
Course Code & Name  : MPAS-11 & Administrative theory 
Batch    : AY - 2021 
No.of Assignment  : One Assignment for Each 2 Credits 
Weightage   :  15 
 

          

 
Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 
1. Describe the meaning, nature,  and scope of Public Administration. 

ப ொது நிர்வொகத்தின் ப ொருள், தன்மை ைற்றும் எல்மைமை விவொிக்கவும். 

2. How India is a welfare state? Explain. 

இந்திை எவ்வொறு நை அரசொக உள்ளது? விளக்குக.. 

3. Examine the classical theory of organisation. 

அமைப்ம   ற்றிை பசம்மை ககொட் ொட்டிமை ஆய்வு பசய்க. 

 

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 
1. Explain the various types of organisation. 

அமைப் ின்  ல்கவறு வமககமள விளக்குக. 

2. Write about the human relations theory of organisation. 

அமைப்பு  ற்றிை ைைித உறவுகள் ககொட் ொட்மைப்  ற்றி எழுதுக. 

3. Bring out the role of information and communication technology in good governance. 

நல்ைொட்சிக்கு தகவல், பதொைர்பு பதொழில் நுட் த்தின்  ங்கிமை பவளிக் பகொணர்க. 
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        Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Bring out the views of woodro Wilson on Administrative science. 

நிர்வாக அறிவியல் மீதான உட்ர ாவில்சனின் கருத்தினன வவளிக் வகாணர்க. 

2. Examine think valluar’’s  views on Administration. 

நிர்வாகம் பற்றி திருவள்ளுவாின் கருத்தினன ஆய்வு வசய்க. 

3. Analyse Bernards views on formal and informal organization. 

முனற சார் மற்றும் முனற சா ா அனமப்பு பற்றி வபர்னாட்டின் கருத்தினன பகுப்பாய்வு 

வசய்க. 

 
Assignment – II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. What are the techniques of scientific management by Taylor. 

வெய்லாின் அறிவியல் ரமலாண்னம நுட்பங்கள் யானவ?. 

2. Write an essay about need hierarchy of Abraham Maslow. 

ஆப் காம் மாஸ்ரலாவின் படிநினலயின் ரதனவ பற்றி ஒரு கட்டுன  எழுதுக. 

3. Write about the constitution of  Dr.B.R.Ambedkar in the indian constitution making. 

இந்திய அ சியலனமப்னப எழுதுவதில் பி..ஆர்.அம்ரபத்காின் பங்களிப்பினன பற்றி 

எழுதுக. 

 

 

 

 



 

 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
Chennai - 15 

School of Politics and Public Administration 
 

 

Programme Code No  :  206 
Programme Name  : M.A. Public Administration 
Course Code & Name  : MPAS 13 & Modern Administrative system 
Batch    : AY - 2021 
No.of Assignment  : One Assignment for Each 2 Credits 
Weightage   :  15 
 

 
Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Write about the political parties in Switzerland. 

சுவிட்சர்லாந்தின் அரசியல் கட்சிகள் பற்றி எழுதுக. 

2. Discuss the Salient features of British Administrative system. 

பிாிட்டனின் நிர்வாக முறறயின் சிறப்பு தன்றைகறை விவாதி. 

3. How is theory of seperation power applied in US administration. 

அமைாிக்க நிர்வாகத்தில் அதிகாரப் பிாிவினக் ககாட்பாடு எவ்வாறு 

மசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Give an example for collegiate system of Administration and explain it. 

பன்றை மசயற்குழு நிர்வாகத்திற்கு உதாரணம் மகாடுத்து அதறன விைக்குக. 

2. Discuss the powers and functions of Supreme Court of America. 

அமைாிக்க உச்ச நீதிைன்றத்தின் அதிகாரம் ைற்றும் பணிகறை விவாதி. 
3. Bring out the features of Administrative law. 

 பிரான்சின் நிர்வாகச் சட்டத்தின் தன்றைகறை மவைிக் மகாணர்க. 
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Assignment - I 

 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 

1. Discuss the nature, scope and importance of police Administration. 

காவல்துறை நிர்வாகத்தின் தன்றை எல்றை ைற்றும் முக்கியத்துவத்றத விவாதி. 

2. Explain the structure of special juvenile police unit. 

சிைப்பு இளம் காவல் அைகின் அறைப்பிறை விளக்குக. 

3. What are the challenges faced by the women police? 

பபண் காவைர்கள் சந்திக்கும் சவால்கள் யாறவ? 

 

Assignment – II 

 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe the police culture. 

காவல் பண்பாட்டிறை விவாிக்க. 

2. Bring out the rule of home ministry. 

உள்துறை அறைச்சகத்தின் பங்கிறை பவளிக் பகாணர்க்க. 

3. Write about the Autonomy and Accountability in police system. 

காவல் அறைப்பில் தன்ைாட்சி ைற்றும் பபாறுப்புக்கூைல் பற்ைி எழுதவும் 
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Assignment – I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 word 
 

1. Discuss the Salient features of the constitution of India. 

இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு தன்மைகமை விவாதி. 

2. What are the functions of the union public service commission? 

ைத்திய பணியாைர் ததர்வாமணயத்தின் பணிகள் யாமவ?. 

3. What is democratic decentralization and how it's practiced in India. 

ைக்கைாட்சி பரவலாக்கப்படுதல் என்றால் என்ன? அது இந்தியாவில் எவ்வாறு 

நமைமுமறப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

 

Assignment – II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 word 
 

1. How is present of India elected and what are his powers and functions? 

இந்திய குடியரசுத் தமலவர் எவ்வாறு ததர்ந்ததடுக்கப்படுகிறார் அவாின் அதிகாரம் 

ைற்றும் பணிகள் யாமவ?. 

2. Discuss the administration relations between center and states in India. 

இந்தியாவில் ைத்திய ைற்றும் ைாநிலங்களுக்கிமைதய நிர்வாக உறவுப் பற்றி 

விவாதிக்க. 

3. Analyse the role of national commission for scheduled Tribes. 

ைமல வாழ ைக்களுக்கான ததசிய ஆமணயத்தின் பங்கிமன பகுப்பாய்வு தசய்க. 

 


