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Assignments – I 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 
1. Bring out the difference between unitary and Federal Governments? 

ஒற்றனாட்சி நற்றும் கூட்டாச்சி அபசுகளுக்கு இறடனிா வயறுாட்றட 

வயிக்வகாணர்க. 

 

2. Examine the difference between the parliamentary and presidential form of 
government with suitable examples. 

ாபாளுநன் நற்றும்  ஜாதிதி முறனிா அபசாங்கத்திற்கு இறடனிா 

வயறுாட்றட வாருத்தநா எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ஆபாய்க. 

 

3. Discuss the powers and functions of the supreme court of the USA 

அவநாிக்காயின் உச்ச ீதிநன்த்தின் அதிகாபம் நற்றும் வசனல்ாடுகறப் 

ற்ி யியாதிக்க. 

 

Assignments – II 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words. 

1. Describe the main features of the Constitution of France 

ிபான்சின் அபசினறநப்ின் முக்கின அம்சங்கற யியாிக்க. 

 

2. Enumerate the pressure groups in UK and explain its functions 

இங்கிாந்தில் உள் அழுத்தக் குழுக்கறக் கணக்கிட்டு அதன் 

வசனல்ாடுகற யிக்குக. 

 

3. What is Theory of Separation of Powers? How is it operated in the 
Constitution of USA 

அதிகாபப் ிாியிற  வகாட்ாடு என்ால்  என் ? அவநாிக்க 

அபசினறநப்ில் இது எவ்யாறு வசனல்டுகிது. 
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Assignment -I 

Answer any one of the Question not exceeding 1000 words. 

1. Explain the Cicero’s theory of origin of State. 

அபசின்  வதாற்ம் ற்ின சிசவபாயின் வகாட்ாட்றட யிக்குக. 

 
2. Discuss Plato’s concept of Justice. 

ீதி ற்ின ிாட்வடாயின் கருத்றதப் ற்ி யியாதிக்க. 

 

3. Analyse Jeremy Bentham’s sources of pleasure and pain. 

வஜர்நி வந்தநின் இன்ம் நற்றும் துன்த்தின் ஆதாபங்கற குப்ாய்வு 

வசய்க. 

Assignment -II 

Answer any one of the Question not exceeding 1000 words. 

1. Theory of class struggle is the greater contribution of Karl Marx – Examine 

யர்க்கப் வாபாட்டக் வகாட்ாடு கார்ல் நார்க்சின் நிகப் வாின ங்கிப்ாகும் 

- ஆய்வு வசய்க 

 
2. Describe Locke’s views on Sovereignty . 

இறனாண்றந ற்ி ாக்கின் கருத்துக்கற யியாிக்க. 

 
3. Bring out the views of Machiavelli on Human Nature 

நித இனல்பு ற்ின நக்கினாவயல்லினின் கருத்துக்கற வயிக்வகாணர்க 
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Assignment -I 

Answer any one of the Question not exceeding 1000 words. 

1. Analyse the essentials of universal Declaration of human rights. 

நித உாிறநகின் உகாயின ிபகடத்தின் அத்தினாயசினங்கற 

குப்ாய்வு வசய்க. 

 

2. Explain the need for the study of human rights. 

நித உாிறநகள் ற்ின ஆய்யின் அயசினத்றத யிக்குக. 

 

3. Examine the various theories of human rights. 

நித உாிறநகின் ல்வயறு வகாட்ாடுகற ஆபாய்க. 

 

Assignment -II 

Answer any one of the Question not exceeding 1000 words. 

1. Bring out the importance of Directive Principles of State Policy. 

அபசின் யமிகாட்டும்  வகாள்றகனின் முக்கினத்துயத்றத வயி வகாணர்க. 

 

2. Describe the role of UN in protecting’s the Human Rights. 

நித உாிறநகறப் ாதுகாப்தில் ஐ.ா.யின் ங்றக யியாிக்க. 

 

3. Write an essay on National Commission on Human Rights. 

நித உாிறநகளுக்கா வதசின ஆறணனம் ற்ி ஒரு கட்டுறப எழுதுக. 

 


