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ASSIGNMENT
Programme Code No : 107
Programme Name
: B.A History and Heritage Management
Course Code & Name : BHM – 11, HISTORY OF INDIA upto 1206 A.D
இந்திய வரலாறு கி.பி. 1206 வரர

Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. Write about the Archaeological sources for writing the History of India.
இந்திய வரலாற்ரை எழுதுவதில் ததால்லியல் சான்றுகளின் முக்கியத்துவம்
பற்ைி விவரி

2. Explain the history of Later Vedic Period
பிற்கால வவத நாகரிகத்தின் வரலாற்ரை எழுதுக

3. Where did Sungas emerged and how their empire flourished in India?
இந்தியாவின்
எந்த
பகுதியில்
சுங்கர்கள்
அவர்களுரைய பரவல் பற்ைி விளக்குக

உருவானார்கள்

மற்றும்

4. What were the administrative reforms of Harshavardhana and write the condition of
social life during his rule?
ஹர்ஷவர்தனருரைய நிர்வாக சீ ர்திருத்தங்கரளயும்,
நிலவிய சமூக வாழ்க்ரகரய பற்ைியும் எடுத்துக்கூறு

அவரது

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain in detail about the Indus Valley Civilization.
சிந்து சமதவளி நாகரிகத்ரத பற்ைிய ததளிவான விளக்கம் தருக

6. Write about the role of Mauryan Emperor in the Indian history.
இந்திய வரலாற்ைில் தமௌரிய வபரரசின் பங்கிரன விளக்கி கூறுக

7. Discuss about the comprehensive history of Deccan in detail.
தக்காண வரலாற்ரை பற்ைி விரிவாக விவாதிக்கவும்
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School of History and Tourism Studies

ஆட்சியில்

ASSIGNMENT
Programme Code No : 107
Programme Name
: B.A History and Heritage Management
Course Code & Name : BHM – 11, HISTORY OF INDIA upto 1206 A.D
இந்திய வரலாறு கி.பி. 1206 வரர

Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. Write about the Origin of Caste system in Rig Vedic Age?
ரிக் வவத காலத்தில் சாதி அரமப்புகளின் ததாைக்கம் பற்ைி விளக்கவும்

2. Give a brief account on Ashoka and his rule
அவசாகரர பற்ைியும் அவரது ஆட்சிரய பற்ைியும் விவரி

3. Explain the role of Chandra Gupta II in Indian History
இந்திய வரலாற்ைில் இரண்ைாம் சந்திரகுப்த தமௌரியரின் பங்ரக கூறு

4. Briefly describe the history of Prathiharas.
பிரதிகாரர்களின் வரலாற்ரை சுருக்கமாக கூறு

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Write about the historic invasion of Shahah-ud-din alias Muiz-ud-din Muhammad of
Ghur in India.
இந்தியா மீ து ஷாவுதின் என்ை முஜ் உத்தீன் முகமது வகாரி எடுத்த வரலாற்று
பரைதயடுப்ரப பற்ைி விரிவாக எழுதுக
சிந்து சமதவளி நாகரிகத்ரத பற்ைிய ததளிவான விளக்கம் தருக

6. Explain the Adminstrative excellence of Gupta Empire.
குப்தர்களின் ஆட்சியில் நிலவிய சிைந்த நிர்வாக வமலாண்ரமரய பற்ைி
விளக்கி கூறுக

7. What were the causes for the emergence of Jainism and Buddhism in India?
இந்தியாவில் சமண சமயமும், தபௌத்த
காரணங்கரள ததளிவுபை எடுத்துரரக்க

சமயமும்

உருவாவதற்கான
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ASSIGNMENT
Programme Code No : 107
Programme Name
: B.A History and Heritage Management
Course Code & Name : BHM – 11, HISTORY OF INDIA upto 1206 A.D
இந்திய வரலாறு கி.பி. 1206 வரர

Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. Write about the socio-economic and religious life of the Rajputs.
ராஜபுத்திரர்கள் சமூக, தபாருளாதார மற்றும் சமய வாழ்ரவ பற்ைி எழுதுக

2. Explain the history of Chalukyas or Solankis of Anhilwada (Gujarat)
அன்கில்வாைாவின்
வரலாற்ரை எழுதுக

(குஜராத்)

சாளுக்கியர்கள்

அல்லது

வசாலங்கிகள்

3. Give a short note on the history of Rashtrakutas
ராஷ்ைகூைர்களின் வரலாற்ரை பற்ைி சிறு குைிப்பு வரரக

4. What are the salient features of Mathura School of Art?
மதுரா கரல பற்ைி சில குைிப்பிை தகுந்த அம்சங்கரள விளக்குக

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain the Social life of the people during the Pre Mauryan India.
இந்தியாவில் தமௌரியர் காலத்துக்கு முன்பு
வாழ்ரவ பற்ைி ஒரு சிறு கட்டுரர எழுதுக

இருந்த

மக்களின்

சமுதாய

6. Write a detailed note on the history of Sungas, Kanvas and Kushanas.
சுங்கர்கள்,
கன்வர்கள்
மற்றும்
விளக்கமாக எடுத்துரரக்க

குஷானர்கள்

பற்ைிய

வரலாற்ரை

7. Give a complete sequence for the rise and consolidation of Gupta Empire.
குப்தர்களின் ஆட்சி வளர்ந்த
வரிரசயாக எடுத்துரர

மற்றும்

ஒருங்கிரணத்த

விதம்

பற்ைி
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Programme Code No : 107
Programme Name
: B.A History and Heritage Management
Course Code & Name : BHM – 12, SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF INDIA
(FROM 1206 A.D TO 1707 A.D)
இந்தியாவின் சமுதாய மற்றும் பண்பாட்டு வரலாறு
(கி.பி.1206 முதல் கி.பி.1707 வரர)

Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. What was the economic condition during Mughal rule in India?
முகலாயர்களின் ஆட்சியில் இந்தியாவில் நிலவிய பபாருளாதார நிரல
பதாடர்பாக ஒரு சிறு குறிப்பு வரரக

2. Give a complete note on Revival of Vaishnavism
ரவணவத்தின் மறுமலர்ச்சி ஒரு முழுரமரமயான குறிப்பு தருக

3. Write about the cultural contribution of Kakatiyas in brief.
காகதியர்களின் கலாச்சார பங்களிப்பு குறித்து சுருக்கமாக எழுதுக

4. Briefly describe the central administration structure of Delhi Sultanate
படல்லி சுல்தான்களின் கீ ழ் இருந்த மத்திய நிர்வாக அரமப்ரப பற்றி
சுருக்கமாக எழுதுக

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain about the society that existed under Vijayanagar Empire.
விஜயநகர காலத்தில்
கட்டுரர எழுதுக

இருந்த

சமுதாயத்ரத

பற்றி

ஒரு

விரிவான

6. Write an essay on the Religious Reforms of India.
இந்தியாவில் இருந்த சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகள் பற்றி எடுத்துரரக்க
7.

Discuss about the Social Condition under the Mughals
முகலாயர்களின் கீ ழ்திருந்த சமூக அரமப்பு குறித்து விளக்குக
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Programme Name
: B.A History and Heritage Management
Course Code & Name : BHM – 12, SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF INDIA
(FROM 1206 A.D TO 1707 A.D)
இந்தியாவின் சமுதாய மற்றும் பண்பாட்டு வரலாறு
(கி.பி.1206 முதல் கி.பி.1707 வரர)

Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. What was the Impact of Islam on Indian Society?
இந்திய சமுதாயத்தின்
சுருக்கமாக எழுதுக

மீ து

இஸ்லாம்

சமயத்தின்

தாக்கம்

குறித்து

2. Explain about the Sikh Religion in detail.
சீக்கிய மதம் குறித்து விளக்குக

3. Write about the Administration of Shivaji briefly.
சிவாஜி ஆட்சியில் நிர்வாகம் குறித்து சுருக்கமாக எழுதுக

4. Describe the Art and Architecture of Vijayanagar Empire
விஜயநகர ஆட்சியாளர்களின்
எடுத்துரரக்க

கரல

மற்றும்

கட்டிடக்கரல

பற்றி

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain the condition of Art, Architecture, Fine arts and Education in the Mughal
Rule.
முகலாயர்களின் ஆட்சியில் கரல, கட்டிடக்கரல மற்றும் கல்வியின்
நிரல குறித்து விளக்கமாக எழுதவும்

6. Write an essay on the Bhakthi Movement.
பக்தி இயக்கம் குறித்து ஒரு விரிவான கட்டுரர எழுதுக
7.

What was the Socio-Economic condition under the Delhi Sultante?
படல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சியில் சமூக பபாருளாதார நிரல
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ASSIGNMENT
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Programme Name
: B.A History and Heritage Management
Course Code & Name : BHM – 12, SOCIAL AND CULTURAL HISTORY OF INDIA
(FROM 1206 A.D TO 1707 A.D)
இந்தியாவின் சமுதாய மற்றும் பண்பாட்டு வரலாறு
(கி.பி.1206 முதல் கி.பி.1707 வரர)

Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. Explain about the Hindu – Muslim cultural synthesis.
இந்து - முஸ்லீம் கலாச்சார இரணவு குறித்து சிறுகுறிப்பு வரரக

2. Write a short note on Madhavacharya, Vallabhacharya, Chaitanya and Tulsidas.
,மதவாச்சார்யா,
வல்லபாச்சார்யா,
குறித்து சிறு கட்டுரர வரரக

ரசதன்யா

மற்றும்

துள்சிதாஸ்

3. What were the factors responsible for the rise of Marathas?
மராத்தியர்களின் எழுச்சிக்கான காரணங்கரள விளக்குக

4. Describe the Economic condition under the Delhi Sultanate
படல்லி சுல்தான்களின் கீ ழ் இருந்த பபாருளாதார சூழல் குறித்து விளக்கு

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Write an essay on Sufism
சூபி சமயம் பற்றி ஒரு கட்டுரர எழுது

6. Give a detailed account on Socio-Economic and Cultural contributions of Deccan
Sultans
தக்காண சுல்தான்களின் சமூக, பபாருளாதார
பங்களிப்பு பதாடர்பாக விரிவான கட்டுரர எழுதுக
7.

மற்றும்

கலாச்சார

What were the Religious, Educational and Literary Progress under the Vijayanagar
Empire?
விஜயநகர பபரரசின் கீ ழ் சமய நிரல, கல்வி மற்றும் இலக்கிய வளர்ச்சி
குறித்து ஒரு விரிவான கட்டுரர எழுதுக
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Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. Define Tourism and its concepts
சுற்றுலாவின் விளக்கம் மற்றும் அதன் கருத்துக்களள எழுதுக

2. Discuss briefly about the growth and development of Tourism in Asia - India
ஆசியாவிலும்
இந்தியாவிலும்
முன்னேற்றத்ளத எடுத்துளைக்க

சுற்றுலாவின்

வளர்ச்சி

மற்றும்

3. Write a comprehensive note on the Historical Perspective of Tourism.
சுற்றுலாளவ பற்றிய வைலாற்று பார்ளவளய விரிவாக எழுதுக

4. Explain the role of Natural and Cultural environment in the growth of Tourism.
சுற்றுலாவின் வளர்ச்சியில் இயற்ளக மற்றும் கலாச்சாை சூழல் பற்றி சிறு
குறிப்பு வளைக

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain the different types of Tourism.
சுற்றுலாவின் வளககளள விளக்கி கூறுக

6. Write an essay on the Dynamics of Tourism.
சுற்றுலாவியலின் இயக்கம் பற்றி விரிவாே கட்டுளை எழுதுக
7.

What are the Impacts of Tourism?
சுற்றுலாவின் தாக்கங்களள விவரி
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Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. Define Negative Impact briefly
எதிர்மளற தாக்கத்ளத பற்றி சுருக்கமாக கூறுக

2. Discuss briefly on Social Impact.
சமூக தாக்கம் குறித்து சுருக்கமாக எழுதுக

3. Explain History, Travel and Tourism in detail.
வைலாறு, பயணம் மற்றும் சுற்றுலா குறித்து விளக்குக

4. Write a note on Growth and Development of Tourism in Asia and India.
ஆசியா மற்றும் இந்தியாவில் சுற்றுலாவின்
ததாடர்பாக ஒரு கட்டுளை எழுதுக

வளர்ச்சி,

முன்னேற்றம்

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain the status of Tourism Industry in India after the Independence.
சுதந்திைத்திற்கு
விவரி

பிந்ளதய

இந்தியாவில்

சுற்றுலாவின்

நிளலளயப்பற்றி

6. Write an essay on the Elements of Tourism.
சுற்றுலாவின் அடிப்பளட கூறுகள் குறித்து ஒரு விரிவாே கட்டுளை வளைக

7. Discuss about Decentralization in detail.
பைவலாக்கம் குறித்து ஒரு கட்டுளை வளைக
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: AY 2018-2019
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பகுதி – அ

Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. What are the various components of Tourism?
சுற்றுலாவின் பல்னவறு கூறுகள் யாளவ?

2. Enumerate the role of Finance in Tourism Development.
சுற்றுலா வளர்ச்சியில் நிதியின் பங்ளக கணக்கீ டுக

3. How the Tourists and Sites are protected?
சுற்றுலா பயணிகளும் சுற்றுலா தளங்களும் எவ்வாறு பாதுகாக்கபடுகின்றே

4. Explain the Multiplier Effect on Tourism industry.
சுற்றுலாத்துளறயில் பல்முளே விளளவுகளள பற்றி விவரி

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Explain the renaissance happened and the Grand Tour.
மறுமலர்ச்சி மற்றும் நீண்ட பயணம் குறித்து விரிவாே கட்டுளை எழுதுக

6. Write an essay on the Physical and Environmental Impact.
தபௌதீக மற்றும் சுற்றுப்புற தாக்கம் பற்றி நீண்ட கட்டுளை எழுதுக

7. Discuss about the nature and characteristics of Tourism.
சுற்றுலாவின் தன்ளம மற்றும் சிறப்பு கூறுகள் குறித்து விவரி
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Batch
No. of Assignment
Maximum Marks
Weightage

: AY 2018-2019
: One Assignment for Each 2 Credits
: 100
: 25%
PART – A (4x10=40 Marks)
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Answer the following in 200 words each. Each question carries 10 marks
கேள்விேளுக்கு 200 வார்த்ததேளில் பதிலளிக்ேவும்.
ஒவ்வவாரு கேள்விக்கும் 10 மதிப்வபண்ேள்

1. What are the primary and supplementary accommodations given to the tourists?
சுற்றுலாப்
பயணிகளுக்கு
துளணதங்குமிடங்கள் யாளவ?

அளிக்கப்படும்

அடிப்பளட

மற்றும்

2. Explain the role of Sargent committee in Tourism industry.
சுற்றுலாதுளறயில் சார்ஜன்ட் குழுவின் பங்ளக விவரி

3. Write about the Manila declaration on World Tourism.
உலக சுற்றுலா
எழுதுக

குறித்த

மணிலா

னபைறிக்ளக

ததாடர்பாக

ஒரு

குறிப்பு

4. Which are all the basic Travel Motivating factors?
எளவதயல்லாம் அடிப்பளட பயண னநாக்கங்கள்?

PART – B (2x30=60 Marks)
பகுதி – ஆ

Answer any two of the Questions given below in 1000 words each
இரண்டு கேள்விேளுக்கு 1000 வ ாற்ேளில் பதிலளிக்ேவும்

5. Which are the factors and frame works of Tourism?
சுற்றுலாவின் மூலக்கூறுகள் மற்றும் தசயல்திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக
எழுது

6. Write an essay on Tourism industry in India.
இந்தியாவில் சுற்றுலாத்துளறயின் பங்கு குறித்து விவரி

7. How the developed and developing countries focus on Tourism Industry?
வளர்ந்த மற்றும் வளர்ச்சியளடந்த நாடுகள் சுற்றுலா வளர்ச்சியில் காட்டும்
ஆர்வத்ளத விவரி

