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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1.  Explain the different function of financial management. 

நி
 

2. A company  has  to  choose  one  of  the  two alternative machines.  

Calculate  the  payback period and suggest the profitable machine. 

Machine A B 
 Rs

. 
Rs. 

Cost of machine 1,50,00
0 

1,50,00
0 

Working life Years 5 5 

Profits before 

depreciation tax 

  

1 Year 42,000 42,000 

2 Year 48,000 45,000 

3 Year 70,000 40,000 

4 Year 70,000 50,000 

5 Year 20,000 1,00,00

0 



Rate of income tax 50% 50% 

 

ர ர
μ ர

μ  A B 

μ

3. Explain the different methods of forecasting, working capital 

requirements. 

முன்கணிப்பு,   மூலதன ததவைகள் ஆகியைற்றின் வைவ்தைறு 

முவறக.வை ைிைக்குங்கள்.. 

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words                  Max:25 Marks 

1. Discuss in detail the various sources of raising finance. 

    நிதி திரட்டுைதற்கான பல்தைறு ஆதாரங்கவை ைிரிைாக ைிைரி 

2.X co. issued 8,000 equity shares of Rs. 10 each; 10,000. 12% preference 

shares of Rs. 10 each and 2000, 9% debentures of Rs.l00 each. The EBIT 



made during the years is Rs. 4,00,000. The tax rate of the company is 

40%. The current market price of the share is Rs. 150. Find out the cost of 

equity share  capital  by  using  Earnings  price approach. 

X தகா. 8,000 பங்கு பங்குகவை ரூ. தலா 10; 10,000. 12% முன்னுரிவை பங்குகள் ரூ. 

தலா 10 ைற்றும் 2000, 9% கடன் பத்திரங்கள் தலா ரூ100. ஆண்டுகைில் 

வெய்யப்பட்ட EBIT ரூ. 4,00,000. நிறுைனத்தின் ைரி ைிகிதம் 40%. பங்கின் 

தற்தபாவதய ெந்வத ைிவல ரூ. 150. ைருைாய் ைிவல அணுகுமுவறவயப் 

பயன்படுத்தி பங்கு பங்கு மூலதனத்தின் ைிவலவயக் கண்டறியவும் 

3. Calculate financial leverage:  

Installed capacity 3,000 units 

Actual production and sales 2,500 units 

Selling price per unit Rs. 13 

Variable cost per unit Rs. 17 

Operating fixed cost Rs. 8,500 

Capital structure:  

Equity share capital Rs.3,00,000 

8% preference share capital Rs. 12,000 

10% debentures Rs. 15,000 

Tax rate 30% 
 

நிதித் திறவனக் கணக்கிடுங்கள்: 

நிறுைப்பட்ட திறன் 3,000 அலகுகள் 

உண்வையான உற்பத்தி ைற்றும் ைிற்பவன 2,500 அலகுகள் 

ைிற்பவன ைிவல யூனிட்டுக்கு ரூ. 13 

ைாறி வெலவு யூனிட்டுக்கு ரூ. 17 

இயக்க நிவலயான வெலவு ரூ. 8,500 

மூலதன அவைப்பு: 

பங்கு பங்கு மூலதனம் ரூ .3,00,000 

8% முன்னுரிவை பங்கு மூலதனம் ரூ. 12000, 

10% கடனடீுகள் ரூ. 15,000 



ைரி ைிகிதம் 30% 

 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Evaluate MM approach of dividend irrelevance theorem. 

  ஈவுத்வதாவக வபாருத்தைற்ற ததற்றத்தின் MM அணுகுமுவறவய ைதிப்பிடுங்கள்.. 

2. A Company expects a net operating  income  of  Rs. 1,00,000. It has Rs. 5,00,000.   

6% Debentures and overall capitalization rate at 10%. Calculate its value and equity 

capitalization rate under NOI approach. When the debentures are increased to Rs. 

7,50,000 calculate the value of firm and cost of equity. 

 

ஒரு நிறுைனம் நிகர இயக்க ைருைானம் ரூ. 1,00,000. இது ரூ. 5,00,000. 6% கடன் 

பத்திரங்கள் ைற்றும் ஒட்டுவைாத்த மூலதன ைிகிதம் 10%. NOI அணுகுமுவறயின் கீழ் 

அதன் ைதிப்பு ைற்றும் பங்கு மூலதன ைிகிதத்வதக் கணக்கிடுங்கள். கடனடீுகவை ரூ. 

7,50,000 நிறுைனம் நிறுைனத்தின் ைதிப்பு ைற்றும் பங்குச் வெலவைக் கணக்கிடுகிறது. 

3. Explain the factors influencing the dividend policy of a company. 

  ஒரு நிறுைனத்தின் ஈவுத்வதாவகக் வகாள்வகவய  பாதிக்கும் காரணிகவை 

ைிைக்குங்கள். 

 

ASSIGNMENT - 4 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words                Max:25 Marks 

1. What is the difference between an operating lease and a financial lease? 

   இயக்க குத்தவக ைற்றும் நிதி குத்தவக இவடதய தைறுபாடு என்ன?  

2. Malaiya Ltd., issued 60,000 15% irredeemable preference shares of Rs.100 each. 

The issue expenses were Rs.60,000. Determine the cost of preference capital if shares 

are issued (a) At par (b) At a premium of 10% (c) At a Discount of 5%. 

ைவலயா லிைிவடட், தலா ரூ .100 ைதீம் 60,000 15% ைறுக்கமுடியாத முன்னுரிவை 
பங்குகள் வைைியிட்டது. வைைியடீ்டு வெலவுகள் ரூ .60,000. பங்குகள் ைழங்கப்பட்டால் 



முன்னுரிவை மூலதனத்தின் ைிவலவய தீர்ைானிக்கவும் (அ) இவணயாக (ஆ) 10% 

பிரீைியத்தில் (ெி) 5% தள்ளுபடியில். 

3. The earnings per share of Nadal Ltd., are Rs.15 and the rate of capitalization 

applicable to the company is 12%. The productivity of earnings (r) is 12%. Compute the 

market value of the company’s share if the payout is (a) 20% (b) 50% (c) 70%. 

நடால் லிைிவடட் நிறுைனத்தின் ஒரு பங்கின் ைருைாய் ரூ .15 ைற்றும் நிறுைனத்திற்கு 

வபாருந்தும் மூலதன ைிகிதம் 12% ஆகும். ைருைாயின் உற்பத்தித்திறன் (r) 12% ஆகும். 

வெலுத்துதல் (அ) 20% (ஆ) 50% (ெி) 70% என்றால் நிறுைனத்தின் பங்கின் ெந்வத 

ைதிப்வபக் கணக்கிடுங்கள். 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Discuss the different techniques for evaluation of portfolio performance. 

தபார்ட்ஃதபாலிதயா வெயல்திறவன ைதிப்படீு வெய்ைதற்கான வைவ்தைறு நுட்பங்கவைப் 

பற்றி ைிைாதிக்கவும். 

2. Explain the various measures undertaken by SEBI to protect the investors. 

முதலீட்டாைர்கவைப் பாதுகாக்க SEBI தைற்வகாண்ட பல்தைறு நடைடிக்வககவை 

ைிைக்குங்கள். 

3. State the differences between Technical Analysis and Fundamental Analysis. 

வதாழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ைற்றும் அடிப்பவட பகுப்பாய்வு ஆகியைற்றுக்கு 

இவடயிலான தைறுபாடுகவைக் கூறுங்கள். 

 

 

  



ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Discuss Markowitz model of portfolio management. 

     தபார்ட்ஃதபாலிதயா நிர்ைாகத்தின் ைார்தகாைிட்ஸ் ைாதிரிவயப் பற்றி 
ைிைாதிக்கவும். 

2. Explain the different methods of floating new issues in primary market. 

முதன்வை ெந்வதயில் புதிய ைிதக்கும் பங்குகள் வைைியடீ்டின் வைவ்தைறு 

முவறகவை ைிைக்குங்கள். 

3. Put forth the various criticism of Efficient Market Hypothesis. 

திறவையான ெந்வத கருதுதகாைின் பல்தைறு ைிைர்ெனங்கவை முன்வைக்கவும். 

 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Explain the constituents of capital market. 

    மூலதன ெந்வதயின் கூறுகவை ைிைக்குங்கள். 

2. Describe the various types of Mutual Fund.  

     ைியூச்சுைல் ஃபண்டின் பல்தைறு ைவககவை ைிைரிக்கவும். 

3. Explain the equilibrium risk return relationship according to Arbitrage Pricing Theory 

   நடுைர் ைிவலக் தகாட்பாட்டின் படி ெைநிவல ஆபத்து ைருைாய் உறவை ைிைக்குங்கள் 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Elaborately write about the advertising and other forms of sales promotions in 

international marketing. 

ெர்ைததெ ெந்வதப்படுத்துதலில் ைிைம்பரம் ைற்றும் ைிற்பவன 

ைிைம்பரங்கைின் பிற ைடிைங்கவைப் பற்றி ைிரிைாக எழுதுங்கள். 

2. What is Export pricing? Explain the factors determining Export price. 

ஏற்றுைதி ைிவல என்றால் என்ன? ஏற்றுைதி ைிவலவய நிர்ணயிக்கும் காரணிகவை 

ைிைக்குங்கள். 

3. Discuss the selection of channels of distribution of international trade. 

ெர்ைததெ ைர்த்தகத்தின் ைிநிதயாக தெனல்கவைத் ததர்ந்வதடுப்பது பற்றி 
ைிைாதிக்கவும். 

  

  



ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words                  Max:25 Marks 

1. Write an overview of India’s Foreign Trade. 

  இந்தியாைின் வைைிநாட்டு ைர்த்தகம் பற்றிய ஒரு கண்தணாட்டத்வத எழுதுங்கள். 

2. Briefly discuss about marketing mix in International marketing. 

  ெர்ைததெ ெந்வதப்படுத்துதலில் ெந்வதப்படுத்தல் கலவை பற்றி சுருக்கைாக 

ைிைாதிக்கவும். 

3. Explain the pricing for exports and logistics. 

  ஏற்றுைதி ைற்றும் ெரக்கு தபாக்குைரத்து ைிவலவய ைிைக்குங்கள் .. 

 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Explain the characteristics and elements of Cultural environment in relation to Global 

marketing. 

உலகைாைிய ெந்வதப்படுத்தல் வதாடர்பாக கலாச்ொர சூழலின் பண்புகள் ைற்றும் 

கூறுகவை ைிைக்குங்கள். 

2. Explain the steps involved in International Marketing Research. 

    ெர்ைததெ ெந்வதப்படுத்தல் ஆராய்ச்ெியில் ஈடுபட்டுள்ை படிகவை ைிைக்குங்கள். 

3. Discuss in detail the various export procedures and formalities to be followed for 

Exporting. 

ஏற்றுைதிக்கு பின்பற்ற தைண்டிய பல்தைறு ஏற்றுைதி நவடமுவறகள் ைற்றும் 

முவறகள் குறித்து ைிரிைாக ைிைாதிக்கவும். 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words                Max:25 Marks 

1. What is human resources planning? Explain its advantages and disadvantages. 

ைனித ைை திட்டைிடல் என்றால் என்ன? அதன் நன்வைகள் ைற்றும் தீவைகள் 

பற்றி ைிைக்குங்கள். 

2. Discuss the various methods available for Appraising the Performance of 

employees. 

ஊழியர்கைின் வெயல்திறவன ைதிப்பிடுைதற்கு கிவடக்கக்கூடிய பல்தைறு 

முவறகவைப் பற்றி ைிைாதிக்கவும். 

3. Describe the different kinds of training. 

பல்தைறு ைவகயான பயிற்ெிகவை ைிைரிக்கவும். 

 

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Explain the importance and functions of trade union. 

வதாழிற்ெங்கத்தின் முக்கியத்துைம் ைற்றும் வெயல்பாடுகவை ைிைக்குங்கள் 

 

2. What are the advantages of Workers Participation in Management? 

       நிர்ைாகத்தில் வதாழிலாைர்கள் பங்தகற்பதன் நன்வைகள் என்ன? 



3. What is collective bargaining? State its merits and demerits. 

       கூட்டு தபரம் என்றால் என்ன? அதன் தகுதிகவையும் குவறபாடுகவையும் 

கூறுங்கள். 

 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Explain the various causes of Employee grievances. 

   பணியாைர் குவறகைின் பல்தைறு காரணங்கவை ைிைக்குங்கள். 

 

2. What are the different types of tests conducted in the selection of employees? 

பணியாைர்கவைத் ததர்ந்வதடுப்பதில் நடத்தப்படும் பல்தைறு ைவகயான 

தொதவனகள் யாவை? 

 

3. Enumerate the essentials of a good incentive plan. 

ஒரு நல்ல ஊக்கத் திட்டத்தின் அத்தியாைெியங்கவை கணக்கிடுங்கள். 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words                Max:25 Marks 

 

1. Define liberalized exchange rate management system. What are its features? 

தாராைையைாக்கப்பட்ட ைாற்று ைிகித தைலாண்வை முவறவய ைவரயறுக்கவும். 

அதன் அம்ெங்கள் என்ன? 

 

2. List out various exchange control regulations adopted by RBI. 

ரிெர்வ் ைங்கி ஏற்றுக்வகாண்ட பல்தைறு பரிைாற்ற கட்டுப்பாட்டு ைிதிமுவறகவை 

பட்டியலிடுங்கள். 

 

3. Discuss about the financial innovations in international banking. 

ெர்ைததெ ைங்கியில் நிதி புதுவைகள் பற்றி ைிைாதிக்கவும். 

 

  

  



ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words                  Max:25 Marks 

1. Explain the pricing and marketing of syndicated loans. 

     ஒருங்கிவணந்த கடன்கைின் ைிவல ைற்றும் ெந்வதப்படுத்தல் பற்றி ைிைக்குங்கள். 

2. Explain the services rendered by the international banks. 

      ெர்ைததெ ைங்கிகைால் ைழங்கப்படும் தெவைகவை ைிைக்குங்கள். 

3. Discuss about the borrowers and depositors of international banking. 

      ெர்ைததெ ைங்கியின் கடன் ைாங்குபைர்கள் ைற்றும் வைப்பாைர்கள் பற்றி 
ைிைாதிக்கவும். 

 

 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words               Max:25 Marks 

1. Discuss about the meaning and objectives of international finance 

ெர்ைததெ நிதியத்தின் வபாருள் ைற்றும் தநாக்கங்கவைப் பற்றி ைிைாதிக்கவும்..  

 

2. Define international banking. What are its features? 

ெர்ைததெ ைங்கிவய ைவரயறுக்கவும். அதன் அம்ெங்கள் என்ன? 

 

3. Discuss the criteria for ranking and rating agencies. 

தரைரிவெ ைற்றும் ைதிப்படீ்டு நிறுைனங்களுக்கான அைவுதகால்கவைப் பற்றி 
ைிைாதிக்கவும். 

 

 

 


