
ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (PREVIOUS) POLITICS 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -I: INDIAN POLITICAL THOUGHTS 

(20 Marks) 
 

1. Discuss the political ideas of Manu.  

           మను యొక్క  రాజనీతి బావాలను చర్చ ించిండి. 

2. Discuss the influence of Buddhist political theories on Indian political thought.  

భారతీయ రాజకీయ ఆలోచనలపై బౌద్ధ రాజకీయ సిద్ధ ింతాల యొక్క   ప్రభావాన్ని  

చర్చ ించిండి. 

3. Describe the contribution of Raja Ram Mohan Roy to Indian renaissance.  

4. Comment on Dayananda Saraswathi’s concept “Nationalism”.  

ద్యానింద్ స్రస్వ తి "జాతీయవాద్ిం" భావన పై వాా ఖా్య న్నించిండి. 

5. Critically explain Dada Bhai Nauroji’s “Drain Theory”.  

ద్ద్ భాయ్ నౌరోజ్జ యొక్క  "ప్ెయిన్ సిద్ధ ింతిం " న్న విమరశ నాతమ క్ింగా 

వివర్ించిండి. 

6. Explain Aurobindo Ghosh’s “The Goal of Society”.  

అరబిందో ఘోష్ యొక్క  "స్మాజ గమా ిం" గుర్ించి వివర్ించిండి. 

7. Explain Gandhiji’s role in Indian Independent Movement.  

భారత స్వ తింప్త ఉద్ా మింలో గాింధీజ్జ పాప్తను వివర్ించిండి. 

8. Discuss the views of Jawaharlal Nehru on Democratic Socialism.  

ప్రజాసవ మా  సమా వాద్ిం పై జవహర్లాల్ నెప్ూ యొక్క  అభిప్పాయాలను 

చర్చ ించిండి 

9. Examine the ideas of M.N. Roy on “Radical Humanism”.  

"రాడిక్ల్ ూా మన్నజిం" పై ఎిం. ఎన్. రాయ్ యొక్క  ఆలోచనలను రర్శీలించిండి.  

10. Write an essay on Jaya Prakash Narayan’s partyless Democracy 

జయ ప్రకాష్ నారాయణ్ పార్ట ీరహిత ప్రజాసవ మా ిం పై ఒక్ వాా స్ిం రాయిండి. 

 

            భారతీయ సింస్క ృతిక్ పునరుజ్జవీనాన్నకి రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ చేసిన క్ృషిన్న 

             వివర్ించిండి. 



ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (PREVIOUS) POLITICS 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -II: WESTERN POLITICAL THOUGHT 

(20 Marks) 
1. Critically examine Plato’s feature of Ideal State.  

ప్ల టో  ఆదర్శ  రాజ్య ం యొక్క  లక్షణాన్ని  విమర్శ నాత్మ క్ంగా పరిశీలంచండి. 

2. Discuss Aristotle’s Theory of State.  

అరిసా్టటిల్ రాజ్య  సిద్ధ ంత్ం గురించి చరిచ ంచండి. 

3. Explain the features of medieval Thought. 

           మధ్య యుగ త్త్వ  విచార్ణ యొక్క  లక్షణాలను వివరించండి. 

4. Analyze Thomas Aquinas contribution to Political Thought.  

రాజ్నీతి త్త్వ విచార్ణనకు థామస్ అక్వవ నాస్ చేసిన క్ృషిన్న విశ్ల టషించండి. 

5. Write an essay on Machiavelli’s political ideas.  

మాక్వయవెలట రాజ్నీతి బావాలనల పై వాయ సం వ్రవాయండి. 

6. Describe Mill’s views on Liberalism.  

ఉద్ర్వాదం పై మిల్ యొక్క  అభివ్రాయాలను వివరించండి 

7. Examine Hobbe’s Social Contract Theory.  

హోబ్ యొక్క  స్టమాజిక్ ఒడంబడిక్ సిద్ధ ంతాన్ని  పరిశీలంచండి. 

8. Define Rousseau on General Will.  

జ్నేచ్చచ  పై రూసో భావాలను న్నర్వ చించండి. 

9. Describe Bentham’s views on utilitarianism.  

ఉపయోగితా వాదం పై బంథమ్ అభివ్రాయాలను వివరించండి. 

10. Write an essay on Fabinism.  

            ఫాబిన్నజ్ంపై వాయ సం వ్రవాయండి. 

 



SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (PREVIOUS) POLITICS 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -III: INDIAN POLITICAL SYSTEM 

(20 Marks) 

 

1. What are the salient features of Indian Constitution?  

             భారత రాజ్య ాంగాం యొక్క  విశిష్ట లక్షణాలు ఏమిటి? 

2. Examine the structure and organization of the Indian Constitution?.  

భారత రాజ్య ాంగ నిరాా ణాం మరియు వ్య వ్స్థకి్రణను పరిశీలాంచాండి ?. 

3. Define the powers and functions of President of India. 

            భారత రాష్టష్టపతి అధికారాలు, మరియు విధులను నిరవ చాంచాండి 

4. Write an essay on Judicial Review.  

న్యయ య సమీక్షా అధికారాం  పై వ్యయ సాం వ్రవ్యయాండి. 

5. Explain the powers and functions of Chief Minister?.  

ముఖ్య మాంవ్రతి అధికారాలు, మరియు విధులను వివ్రిాంచాండి ? 

6. Analyze the functioning of C.A.G? 

క్ాంవ్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ పనితీరును విశ్లషేాంచాండి? 

7. Write about the policies and programmes of T.D.P?  

తెలుగుదేశాం పార్టట యొక్క  విధాన్యలు మరియు కారయ వ్రక్మాల గురిాంచ వ్రవ్యయాండి? 

8. Write an essay on coalition politics.  

సాంకీర ణ రాజకీయాలపై వ్యయ సాం రాయాండి. 

9. Analyze the role of Regionalism in State Politics.  

             రాష్టష్ట రాజకీయాలలో వ్రపాాంతీయవ్యద వ్రపాముఖ్య తను విశ్లషేాంచాండి. 

10. Discuss the importance of Human Rights.  

            మానవ్ హక్కక ల వ్రపాముఖ్య తను చరిచ ాంచాండి. 
 



ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (PREVIOUS) POLITICS 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 
PAPER -IV: STATE GOVERNMENT AND POLITICS IN ANDHRA PRADESH 

(20 Marks) 
1. Discuss the problem encountered by Indian federation system.  

భారతసమాఖ్య  వ్య వ్సథ ఎదుర్క ొంటున్న  సమసయ  గురొంచి చరచ ొంచొండి. 

2. Bring out an essay on the incidents lead to formation of Andhra State.  

ఆొంధ్ర రాష్ట్రొం ఏరప డటానికి దారతీసిన్ సొంఘటన్లపై ఒక వ్యయ సొం తీసుకురొండి. 

3. Explain the Powers and functions of Legislative Assembly Speaker.  

            శాసన్సభ స్పప కర్ అధికారాలు మరయు విధులను వివ్రొంచొండి. 

4. Evaluate the role of District Collector in District Administration.  

జిలా్ల పాలన్లో జిలా్ల కలెక రర్ పాధ్తను విశదీకరొంచొండి. 

5. Analyze the origin and growth of TDP in Andhra Pradesh.  

ఆొంధ్రధ్రదేశ్ లో తెలుగుదేశొం పార్టర ఆవిరాా వ్ొం మరయు పెరుగుదలను 

విశ్లషాొంచొండి. 

6. Describe the impact of Regional Political parties A.P.  

ఆొంధ్రధ్రదేశ్ లో ధ్పాొంతీయ రాజకీయ పార్టరల ధ్రభావ్యనిన  వివ్రొంచొండి. 

7. Examine the agricultural policies in A.P. 

ఆొంధ్రధ్రదేశ్ లో వ్య వ్సాయ విధానాలను రరశీలొంచొండి 

8. Discuss the environmental policies in Andhra Pradesh.  

ఆొంధ్రధ్రదేశ్ లో రరాయ వ్రణ విధానాలను చరచ ొంచొండి. 

9. Write an essay on Dalit movements in Andhra Pradesh. 

            ఆొంధ్రధ్రదేశ్ లో దళిత ఉదయ మాలపై వ్యయ సొం రాయొండి. 

10. Narrate the role of ITDCs in Andhra Pradesh State.  

ఆొంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్రొంలో ITDC ల పాధ్తను వివ్రొంచొండి 

 



ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (PREVIOUS) POLITICS 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER –V (A): READINGS IN INDIAN POLITICAL THOUGHT  

(20 Marks) 
1. Discuss Mahatma Gandhi’s views on Satyagraha.  

సతా్య గ్రహంపై మహాతా్య  గంధీ అభిగ్ాయాలను చర్చ ంచండి 

2. Discuss Gandhi’s theory of Social Change.  

గంధీ యొక్క  సామాజిక్ మార్పు  సిద్ధ ంత్యన్ని  చర్చ ంచండి. 

3. Explain Mahatma Gandhi’s views on Ethics in Politics.  

రాజకీయాలలో నైతిక్తపై మహాతా్య  గంధీ అభిగ్ాయాలను వివర్ంచండి. 

4. What is Gandhi’s critique on modern civilization?  

ఆధున్నక్ నారర్క్తపై గంధీ విమర్శ  ఏమిటి? 

5. Critically examine Dr. B.R. Ambedkar’s views on Democracy.  

గ్రజాసాా మా ం పై డాక్ టర్ బి.ఆర్. అంబేద్క ర్ అభిగ్ాయాలు విమర్శ నాతా క్ంగ 

రర్శీలంచండి. 

6. M.N Roy’s ideas on partyless democracy. Discuss.  

ార్టట ర్హిత గ్రజాసాా మా ంపై ఎం. ఎన్. రాయ్ బావానలు చర్చ ంచండి. 

7. Assumption of M.N Roy’s analytic frame work.  

ఎం. ఎన్. రాయ్ యొక్క  విశ్లషేణాతా క్ చగ్క్ం రర్మితులు వివర్ంచండి. 

8. M.N Roy’s view on Indian Social Reality 

భార్తీయ సామాజిక్ వాసతవిక్త పై ఎం. ఎన్. రాయ్ అభిగ్ాయం వివర్ంచండి. 

9. Elaborate Dr. B.R. Ambedkar’s views on State socialism.  

             రాష్టషట సామా వాద్ం పై డాక్ టర్ బి.ఆర్. అంబేద్క ర్ అభిగ్ాయాలు వివర్ంచండి. 

10. Discuss Dr. B.R. Ambedkar’s views on politics.  

రాజకీయాల పై డాక్ టర్ బి.ఆర్. అంబేద్క ర్ అభిగ్ాయాలు వివర్ంచండి.. 

 



ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

M.A. (PREVIOUS) POLITICS 

ANSWER ALNY FIVE QUESTIONS 

PAPER –V (B): READINGS IN INDIAN FEDERALISM 

(20 Marks) 
1. Is India a Federal State- Discuss.  

            భారతదేశం ఒక సమాఖ్య  రాజ్య మా? - చర్చ ంచండి. 

2. Briefly examine the report of Sarkaria Commission.  

సరాా ర్యా కమిషన్ నివేదికను క్లుప్త ంంా తర్శీలంచండి. 

3. Discuss the functioning of Planning Commission.  

            ప్తణాళిక సంఘం తనితీరు గుర్ంచి చర్చ ంచండి. 

4. Write an note on the working of Election Commission.  

భారత నిి కల కమిషన్ తనితీరును వ్యయ ఖ్యయ నించండి. 

5. Analyze some cases in the Legislative relations of center and states. 

కంప్రం మర్యు రాష్ట్రాల శాసన సంబంధాలలో కొనిి  వ్యయ జ్యయ లను విశ్ల ప్షంచండి. 

6. Write an essay on centre- state Financial Relations.  

కంప్రం- రాష్ట్ష ాప్తభుతా్వ లు మధ్య గల ఆర్కి సంబంధాలపై వ్యయ సం రాయండి. 

7. Trace out the tension areas in centre-stat relations in India.  

భారతదేశంలో కంప్రం- రాష్ట్ష ాసంబంధాలలో ఉప్దిక ంతు చోటిస్తంని  అంశాలు 

గుర్ంంచండి. 

8. Discuss the role of Inter-State Councils in solving the dispute between the states.  

రాష్ట్రాల మధ్య  వివ్యదానిి  తర్షా ర్ంచడంలో అంతర్-రాష్ట్ష ామండల పాప్త గుర్ంచి 

చర్చ ంచండి 

9. Discuss Centre-state Administrative relations.  

           కంప్రం- రాష్ట్ష ాపాలనా సంబంధాలను గుర్ంచి చర్చ ంచండి. 

10. Explain the present ongoing trends in the centre-state relations in India.  

           భారతదేశంలో కంప్ర-రాష్ట్ష ాసంబంధాలలో ప్తస్తంతం కొనసాగుతుని  ధోరణుల 

వివర్ంచండి. 
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