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Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

       

 1. Describe the meaning, nature and scope of Political Theory. 

 அரசியல் க ோட்போட்டின் பபோருள், தன்மை ைற்றும் எல்மைமய விவோிக் வும். 

      2. What is Revolution and what are the various couses of Revolution. 

 புரட்சி என்றோல் என்ன? புரட்சிக் ோன பல்கவறு  ோரணங் ள் யோமவ? 

      3. Define the term constitution and discuss its various classification. 

 அரசியைமைப்மப வமரயமற அதன் பல்கவறு வம  மை விவோதிக் வும். 

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 

      1. Examine the various kinds of Justice. 

 நீதியின் பல்கவறு வம  மை ஆய்வு பசய் . 

     2. Analyse the Karl Marx’s Dialectical Materialism. 

  ோர்ல்ைோர்க்ஸின் பபோருள் முதல்வோதத்மத பகுப்போய்வு பசய் . 

    3. Bring out the features of Patriarchical  and  Matriarchical Theory of Origin of State. 

     அரசின் கதோற்றம் பற்றிய தந்மத வழி ைற்றும் தோய்வழிக் க ோட்போட்டின் 
 தன்மை மை  பவைிக் ப ோணர் . 
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Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. Examine the nature and impact of British Rule in India. 

இந்தியாவில் பிாிட்டிஷ் ஆட்சியின் தன்மை ைற்றும் தாக்கத்மத ஆராயுங்கள். 

2. Natural the various circumstances to the partition of the country. 

இந்திய பிாிவிமைக்காை பல்வவறு சூழ்நிமைகமை எழுகது. 

3. Discuss the ideology and methods of extremists? 

தீவிரவாதிகைின் ககாள்மககமையும் ைற்றும் முமைகமையும்  விவாதி. 

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. Discuss the methods used by Gandhi in his political struggle. 

காந்தி ஜி தன்னுமைய அரசியல் வபாராட்ைத்தில் பயன்படுத்திய முமையிமை விவாதி. 

2. Analyse the various causes of the first war of India independence 1857 and point out its 

result. 

முதல் இந்திய சுதந்திரப் வபாருக்காை  பல்வவறு காரணங்கமை பகுப்பாய்வு கசய்து  

அதன் முடிவுகமை குைிப்பிடுக. 

3. Describe the role of revolutionuies in the independence movement. 

விடுதமை இயக்கத்தில் புரட்சியாைர்கைின் பங்கிமை விவாிக்கவும். 
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Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 

1. Describe the meaning,  nature and scope of political Sociology. 

அரசியல் சமூகவியலின் ப ொருள், தன்மை, ைற்றும் எல்மைமய விவொி. 

2. Write an essay about the caste system in India. 

இந்தியொவில் சொதிய முமை  ற்ைி ஒரு கட்டுமர எழுதவும். 

3. Examine the constitution of Karl Marx and Max Weber to the growth of political 

Sociology. 

அரசியல் சமூகவியலின் வளர்ச்சிக்கு கொர்ல் ைொர்க்ஸ் ைற்றும் ைொக்ஸ் பவ ொின் 

 ங்களிப் ிமை ஆய்வு பசய்க.  

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 

1. Analyse the determinations of political culture. 

அரசியல்  ண் ொட்டிமை தீர்ைொைிப் மவகமள  குப் ொய்வு பசய்க. 

2. Discuss the central ideas of viefred Pareto. 

 வில் ிரட்  ொொிட்ட ொவின் மையக் கருத்துக்கமள விவொதி. 

3. Explain the meaning and natural of equality and it's relation with inequality. 

 சைத்துவத்தின் ப ொருள் ைற்றும் தன்மையிமை விளக்கி சைத்துவைின்மைடயொடு 

 அதற்குண் ொை உைிவிமை விளக்குக. 
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Assignment – I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. Discuss the Salient features of Plato's ideal State. 

பிளேட்ள ோவின் இலட்சிய அரசின் சிறப்புதன்மைகமே விவோதி. 

2. Bring out the views of Montesquieu regarding theory of seperation of power? 

அதிகோரப் பிரிவிமை ளகோட்போட்ம  பற்றி ைோண்ட ஸ்க்யூவின் கருத்திமை 

டவேிக் டகோணர்க. 

3. How does St. Thomas Aquinas classify the law. 

புைித அக்விைோஸ் சட் ங்கமே  எவ்வோறு வமகப்படுத்துகிறோர்.? 

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. Discuss the views of  J.S mill on proportional representation. 

tpfpjr; rhu gpujpepjpj;Jtk; gw;wp N[.v];.kpy;ypd; fUj;jpid tpthjp. 

2. Analyse Machiavelli’s views on human nature. 

kdpj jd;ikiag; gw;wp khf;fpa ty;ypapd; fUj;jpid gFg;gha;T nra;f. 

3. What are the causes of revolution accounting to Aristotle and what are the principals to 

the prevent it? 

 அரிஸ் ோட்டிலின் கருத்துப்படி புரட்சிக்கோை கோரணிகள் யோமவ? அதமை 

 தடுப்பதற்கோை டகோள்மககள் யோமவ? 
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Assignment - I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. Discuss the nature and scope of public administration station? 

ப ொது நிர்வொகத்தின்  தன்மை ைற்றும் எல்மைமை விவொதி? 

2. Trace out the rigin and development finance minister. 

நிதி அமைச்சகத்தின் ததொற்றம் ைற்றும் வளர்ச்சிமை கண்டு ிடி? 

3. Bring out essentials of a good recruitment system. 

ஆட்தசர்ப்பு முமறைின் முக்கிைைொனமவகமள பவளிக் பகொணர்க. 

 

Assignment - II 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. Explain the principles of  hierarchy? 

 டிநிமைக் பகொள்மககமள விளக்குக. 

2. Describe the various types of promotion. 

 தவி உைர்வில் உள்ள  ல்தவறு வமககமள விவொி. 
3. Bring out the principles of scientific management by f.w.tayler. 

எப். டபுள்யூ. படய்ைொின் அறிவிைல் பூர்வைொன தைைொண்மைைின் பகொள்மககமள 

பவளிக் பகொணர்க. 

  

 

 

 


