
 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

School of Social Sciences 

Home/Spot Assignment-1 

Programme Code No  :  205  

Programme Name :  2nd  Year M.A , Economics  

Course Code & Name  :  MEC-21:  Indian Economy / ,e;jpa nghUshjhuk; 

Batch  :  BEFORE CY2020 

No. of Assignment  :   One Assignment for Each 2 Credits  

Weightage  :  25  ( Average of  Total No. of  Assignments ) 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Specify the important indicators of Human Development. 

நித முன்னற்த்தின் முக்கின குியீடுகள ததிவாக குிப்ிடுக. 

2. Distinguish between Poverty and Inequality. 

வறுளந நற்றும் ஏற்த்தாழ்ளவ னவறுடுத்துக. 

3. Explain sustainable Agriculture. 

ீடித்து ிளத்த னவாண்ளநளன விக்குக. 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Elucidate disequilibrium in balance of Payments. 

ன்ாட்டு வாணி தெலுத்துிள ெநநின்ளநளன ததிவுடுத்துக. 

2. Examine the relevance of planning for economic development in a mixed economy. 

கப்பு தாருாதாபத்தில் தாருாதாப முன்னற்த்திற்கு திட்டநிடுதலின் 

தாருத்தம் ற்ி ஆய்க. 

3. Do you think over population is an obstacle to economic development? Discuss. 

நக்கள் ததாளக தருக்கம் தாருாதாப முன்னற்த்திற்கு ஒரு தளடனாக ீவீர் 

கருதுகிீபா விவாதிக்கவும். 

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Critically examine the infrastructure problems of India. Suggest some measures for 

improvement. 



இந்தினாவின் கட்டளநப்பு ிபச்ெளகள திாய்க. கட்டளநப்பு 

முன்னற்த்திற்கு ெி விதிமுளகளப் ாிந்துளபக்க. 

2. Elaborate the impact of green revolution on production of agricultural commodities in 

India. 

இந்தினாவில் சுளந புபட்ெி னவாண்ளந ண்டங்கின் உற்த்தினில் ஏற்டுத்தின 

நாற்த்ளத விாிவாக விக்குக. 

3. Explain the short comings of public sector undertakings. 

தாதுத்துள ிறுவங்கின் குளாடுகள விக்குக. 

 



 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

School of Social Sciences 

Home/Spot Assignment-1 

Programme Code No  :  205  

Programme Name :  2nd  Year M.A , Economics  

Course Code & Name :  MEC-22:Managerial Economics /  

   Nkyhz;ikg; nghUshjhuk;; 

Batch  :  BEFORE CY2020 

No. of Assignment  :   One Assignment for Each 2 Credits  

Weightage  :  25  ( Average of  Total No. of  Assignments ) 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Analyse the relationship between Managerial Economics and Decision-Making. 

மநாண்மந பாருினலுக்கும் நற்றும் முடிவு எடுத்தலுக்கும் உள் பதாடர்ிம 

ஆபாய்க.  

2. What  are the method available for Forecasting the demand for new products. 

புதின பாரும உருவாக்குவதில் மதமவ முன் கணிப்ின் முமகள் னாமவ? 

3. Explain and illustrate the law of Variable Proportions. 

நாறும் விகிதாச்சாப விமவு விதிமன வமபடத்துடன் விவாி.   

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Examine the concept of Cobb-Douglas production Function. 

காப்–டக்ஸ் உற்த்தி சார்ின் கருத்மத விக்கு. 

2. Discuss how price and output are determined under monopoly market condition in short 

and long period. 

முற்றுாிமந மாட்டினில் குறுகின நற்றும் ீண்ட காத்தில் விம நற்றும் 

உற்த்தினவு எவ்வாறு ிர்ணனம் பசய்னப்டுகிது.   

3. Enumerate the significance of Break-even Analysis to the management of Firm. 

ிறுவ மநாண்மநனில் சாிசநன் ஆய்வின் ங்கிம விவாி.   

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    



1. Explain the different forms of Capital Budgeting. 

மூத வபவு பசவு ட்டினலின் ல்மவறு வமககம விக்குக. 

2. List the features of Perfect competition. 

ிமவுப் மாட்டினின் இனல்புகம ட்டினலிடுக.   

3. What are the advantages of Marginal Cost Pricing? 

இறுதி ிம  பசவு விமனின் ன்மநகள் னாமவ? 

 



 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

School of Social Sciences 

Home/Spot Assignment-1 

Programme Code No  :  205  

Programme Name :  2nd Year M.A , Economics  

Course Code & Name :  MEC-23: Human Resource Management / kdpjts Nkyhz;ik 

Batch  :  BEFORE CY2020 

No. of Assignment  :   One Assignment for Each 2 Credits  

Weightage  :  25 ( Average of  Total No. of  Assignments ) 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. What is the need for training in an organisation? 

ஓர் ிறுயத்தில் னிற்சினின் அயசினம் என்? 

2. What are the factors determine wage? 

ஊதினத்தத ிர்ணனம் சசய்னக்கூடின காபணிகள் என்? 

3. Write a short note on ‘Trade Union and Collective Bargaining’. 

‘சதாமிற்சங்கங்கள் நற்றும் கூட்டு பபம்’ ற்ி ஓர் சிறு குிப்பு யதபக.  

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Describe the functions of Human Resource Management.  

நித ய பநாண்தநனின் சசனல்ாடுகத யியாிக்கவும்.   

2. Explain the procedure for Job Analysis.  

பயதப் குப்ாய்யிற்கா சசனல்முதகத யிக்குக. 

3. Highlight the various issues of selection process, placement and induction.  

தூண்டல், யாய்ிப்பு நற்றும் பதர்ந்சதடுக்கும் முத சதாடர்ா ல்பயறு 

ிபச்சதகத சயிக்சகாணர்க 

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the objectives and principles and guidance for wage and salary administration in the 

organisation.  



ஓர் ிறுயத்தின் ஊதின நற்றும் சம் பநாண்தந சதாடர்ா பாக்கங்கள் , 

சகாள்தககள் பநலும் யமிகாட்டு முதகத யிக்குக.. 

2. What are the requirements of an effective performance appraisal? 

ஓர் சாினா சசனல்ாட்டுத் திாய்வுக்கா பததயகள் என்? 

3. Explain the merits and demerits of various monetary and non-monetary motivation 

methods.  

ணம் நற்றும் ணநில்ா ஊக்குயிப்ின் சாதக ாதக அம்சங்கத யிக்குக. 

 



 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

School of Social Sciences 

Home/Spot Assignment-1 

Programme Code No  :  205  

Programme Name :  2nd Year M.A , Economics  

Course Code & Name  :  MEC-24: International Economics/  

gd;dhl;Lg; nghUshjhuk;; 

Batch  :  BEFORE CY2020 

No. of Assignment  :   One Assignment for Each 2 Credits  

Weightage :  25  ( Average of  Total No. of  Assignments ) 

1. Explain Ricardo's comparative cost theory. 

ரிக்கரர்ட ரவின் ஒப்பீட்டு ன்மநச் செவுக் டகரட்ரட்டிம விக்குக. 

2. How do you justify the statement ‘‘Trade is an engine of growth’’? 

"வரணிம் வர்ச்ெிக்கர இனந்திபம்'' இந்தக் கருத்திம ீங்கள் எங்ஙம் 

ினரனப்டுத்துகிீர்கள்? 

3. Briefly explain the equilibrium of Balance of Payments. 

ணம் செலுத்து ெநிமனிம விரிவரக விவரி 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. What are the issues in foreign direct investments? 

அன்ின டபடி முதலீட்டு சதர ர்ர ிபச்ெமகள் என்? 

2. Highlight the role of IMF in international economics. 

ன்ரட்டுப் சரருரதரபத்தில்  IMF-ங்கிம சவிக்சகரணர்க. 

 

ிமனர நற்றும் நரறும் அன்ினச் செவரணி நரற்று 

விகிதங்களுக்கிம டனனர  டவறுரட்டிம சகரணர்க.

 

 

 

 



 

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the economic repercussions of trade protection on National Income, output and  

employment of an economy. 

வரணிப் ரதுகரப்ின் கரபணநரக டதெின வருநரம், உற்த்தி நற்றும் 

டவமவரய்ப்ின் நீதர சரருரதரப எதிர்விமகம விக்குக. 

2. Explain the features of new international economic order. 

புதின ன்ரட்டு சரருரதரப ஒழுங்கமநப்ின் ெிப்ம்ெங்கம விக்குக. 

3. Examine the issues related to trade and policies in India since independence. 

சுதந்திபத்திற்கு ின்ர வரணிக் சகரள்மக சதர ர்ர ிபச்ெமகம ஆபரய்க. 

 



 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
School of Social Sciences 

Home/Spot Assignment-1 

Programme Code No  :  205  

Programme Name :  2
nd

 Year M.A, Economics  

Course Code & Name :  MEC-25: Statistical Methods /  Gs;spapay; Kiwfs; 

Batch  :  BEFORE CY2020 

No. of Assignment  :   One Assignment for Each 2 Credits  

Weightage  : 25  ( Average of  Total No. of  Assignments ) 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Describe the difference types of interpolation? 

வயிச்வ ொருகில் ல்வயறு முறகள் ற்ி யியொி? 

2. Bring out the features of correlation. 

ஒட்டுயின் அம் ங்கற வயிக்வகொணர்க. 

3. Briefly explain the functions of statistics? And also discuss the problems in construing   

index numbers? 

புள்ினினலில் ணிகற யிக்குக? வநலும் இத்துடன் குியீட்டு எண்கற 

அறநப்தில் உள் ிபச் றகற யியொி? 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. A coin is tossed six times. What is the probability of obtaining four or more heads? 

ஒரு ொணனம் ஆறு முற சுண்டப்டுகிது. ொன்கு அல்து அதற்கு வநற்ட்ட 

தறகற வறுயதற்கொ ிகழ்தகவு என்? 

2. Explain the different component of Time Series? 

கொம்  ொர் வதொடர் யொிற னின் ல்வயறு கூறுகற யிக்குக? 

3. Bring out the features of correlation. 

ஒட்டுயின் அம் ங்கற வயிக்வகொணர்க. 

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the various types of Probability? 

ல்வயறு யறகனொ ிகழ்தகவுகற யிக்குக? 

2. What are the characteristics of a good Table? 

ஓர் ல் அட்டயறணனின் ண்புகள் என்? 

3. Explain the uses and limitation of Index Numbers? 

குினிட்வடண்கின் னன்கள் நற்றும் யபம்புகற யியொிக்கவும்? 



Home/Spot Assignment-4 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the uses of correlation and regression in economic analysis? 

ஒட்டுவு நற்றும் உடன் வதொடர்புப் குப்ொய்யின் ன்றநகற யிக்குக? 

2. Bringout the methods of study of Association of attributes? 

ண்புகின் வதொடர்பு ற்ி அின உதவும் ல்வயறு யமிமுறகறக் 

வகொணர்க? 

3. Calculate the mean, median and the mode from the following data. 

Profit per shop (Rs. in lakhs) : 0–10 10–20 20–30 

No. of shops : 12 18 27 

Profit per shop (Rs. in lakhs) : 30–40 40–50 50–60 

No. of shops : 20 17 6 

 பின்வரும் விவரங்களுக்கு சராசாி இடைநிடல மற்றும் முகடு ஆகியவற்டற 

காண்க.

Profit per shop (Rs. in lakhs) : 0–10 10–20 20–30 

No. of shops : 12 18 27 

Profit per shop (Rs. in lakhs) : 30–40 40–50 50–60 

No. of shops : 20 17 6 

 


