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Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain nature and scope of Macro Economics. 

 பரினல் பரருரதரபத்தின் இனல்பு நற்றும் ல்லகல யியரி. 

2.     Discuss the methods of estimating National Income. 

 பதசின யருயரலன அியடுயதற்கர முலகல யியரதிக்க. 

 3.      Evaluate Keynesian theory of Income and Employment. 

 கீன்சின் யருயரய் நற்றும் பயலயரய்ப்புக் பகரட்ரட்லை நதிப்ிடுக.

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Discuss about the factors determining consumption function. 

 நுகர்வு சரர்ல தீர்நரிக்கும் கரபணிகலப் ற்ி யியரதி.

2. Differentiate between multiplier and accelerator. 

 பருக்கிலனயும் முடுக்கிலனயும் பயறுடுத்துக.

3. Examine the contribution of Hicks and Hansen in Macro Economic Analysis. 

 பரினல் பரருரதரப குப்ரய்யில் ஹிக்ஸ் நற்றும் பஹன்சின் ங்கில 

ஆபரய்க.

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain general equilibrium theory using IS and LM curve. 

 IS நற்றும்LM யலக்பகரடுகல னன்டுத்தி பரது சநிலலன யியரி. 

2. Write a note on : Working of Multiplier. 

 பருக்கி பசனல்டும் யிதம் ற்ி ழுதுக.

3. Briefly explain money market equilibrium. 

 ணச்சந்லத சநிலப் ற்ி சுருக்கநரக யியரி.
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1. Write a note on Employee disciplines. 

 ணினரர்கின் எழுக்க கட்டுப்ரடு ற்ி ழுதுக.

2. What are the advantages of workers participation in management? 

 பநரண்லநனில் ணினரர்கின் ங்கிப்ிரல் ற்டும் ன்லநகள் னரலய

3. Explain the scope of HRM. 

 நிதய பநரண்லநனின் பப்பல்லலன யியரி. 
 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. What are the importance of developing man power strategies? 

 நிதயத்லத பருக்குயதற்கர யுக்திகள் னரலய

2. Explain the training and organization development. 

 னிற்சி நற்றும் ிறுய பநம்ரடு ற்ி யியரி.

3. Explain the sources of recruits of employee. 

 ணினரர்கல பதர்ந்பதடுக்கும் முலகல யியரி.

 

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Discuss about the different incentive plans. 

 ஊக்குயிப்பு பதரலகனின் யமிமுலகல யியரி.

2. Explain the wage and salary administration. 

 ஊதினம் நற்றும் சம் ிர்யரகம் ற்ி யியரி.

3. Analyse the importance of trade unionism. 

 பதரமிற்சங்கின் முக்கினத்துயத்லத  ஆபரய்க.

 



Home/Spot Assignment-4 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the training and organization development? 

பயிம்சி ம்று் நிறுவன ம்பாடு பம்றி விவி? 

2. Discuss about the different incentive plans? 

ஊக்குவிப்பு த ாககயின் வழிமுகமககை விவி? 

3.       Explain the sources of recruits of employee? 

பணிாைக்கை ம ந்த் டுக்கு் முகமககை விவி? 
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1. Mention any five important rules to be followed in the tabulation of data. 

புள்ி யியபங்கல அட்ையலணப்டுத்தும் பரது கலைப்ிடிக்க பயண்டின 

பதனும் ந்து முக்கின யிதிமுலகலக் குிப்ிடுக. 

2. What are the uses of averages? 

சபரசரிகின் னன்ரடுகள் னரலய? 

3.  What are the components of time series? 

கரத் பதரைர் யரிலசனின் குதிகள் னரலய? 

 

Home/Spot Assignment-2 

1. What is meant by association of attributes? What are its types? 

ண்புகின் கூட்டுவு ன்ரல் ன்? அதன் யலககலக் கூறுக. 

2.  State and explain Addition theorem of probability. 

ிகழ்தகயிற்குரின கூட்ைல் பதற்த்லதக் கூி யிக்குக. 

3. Discuss the significance of statistics. 

 புள்ினினலின் முக்கினத்துயத்லத யியரதிக்க. 

Home/Spot Assignment-3 

1. Explain time series analysis and its components. 

கரம்சரர் பதரைர்யரிலச நற்றும் அதன் உட்கூறுகல யிக்குக. 

2. What is correlation? What are its different types? Explain. 

 எட்டுவு ன்ரல் ன்? அதன் ல்பயறு யலககல யிக்குக. 

3. Define normal distribution and explain its properties. 

இனல்ிலப் பயலின் இக்கணம் தருக. அதன் தன்லநகலயும் யிக்குக. 

 


