
  

 

 

B.A. DEGREE EXAMINATION  

DECEMBER - 2020  

First Year 

Economics/Business Economics 

MICRO ECONOMICS 

Time : 3 Hours Maximum Marks : 75 

SECTION A (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. Define static and dynamic economics. 

 

2. Define elasticity of demand.  

 

3. What are the significance of marginal cost and 

average cost? 

 

 UG-C-217 BEC–11/BBE–11 



 UG-C-217 

 
2 

4. State the features of perfect competition. 

 

5. What are the objectives of modern theory of rent? 

 

SECTION B (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

6. Distinguish between Micro and Macro Economics. 

 

7. Critically evaluate Lional Robbins scarcity 

definition of economics. 

 

8. Explain how consumer’s equilibrium is attained 

under indifference curve analysis. 

 

9. Define diminishing marginal utility. 
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10. Explain how price is determined under 

monopolistic competition with the help of diagram. 

 

11. Explain the uncertainity bearing theory of profit. 

 

12. Critically evaluate subsistence theory of wages. 

 

 

——––––––––– 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 
Economics / Business Economics 

First Year 
MICRO ECONOMICS 

Time: 3 Hours                Maximum Marks: 70 
PART - A                                            (3 x 3 = 9 Marks) 

Answer any Three questions out of Five questions in 100 words  
All questions carry equal marks 
 
1. Differentiate between Micro Economics and Macro Economics. 

ணிய  ம  ேபாிய  ெபா ளியைல  ேவ ப க. 
2. Make a distinction between demand and elasticity of demand. 

ேதைவ ம  ேதைவ ெநகி சியிைடேயயான ேவ பா ைட  க. 
3. Explain the functions of entrepreneur. 

ெதாழி ைனேவாாி  பணிகைள விவாதி க. 
4. Explain the features of monopoly. 

ாிைமயி  இய கைள விள க. 
5. Explain the classical theory of interst. 

tl;bf;fhd njhd;ikahd thjpfspd; Nfhl;ghl;il $W. 

 

PART - B                                          (3 x 7 = 21 Marks) 

Answer any Three questions out of Five questions in 200 words.  
All questions carry equal marks 

6. Define utility and state the differences between total utility and marginal utility. 
பய பா  – வைரய . ெமா த  பய பா , இ திநிைல  பய பா  இவ ைற 
ேவ ப க. 

7. Define the Law of Demand. Why does the Demand curve slope downward? 
ேதைவ விதிைய வைரய . ேதைவ ேகா  ஏ  கீ ேநா கி  ெச கிற ? 

8. State the differences between fixed cost and variable cost. 
மாறா ெசலவி , மா  ெசலவி  உ ள ேவ பா கைள எ க. 

9. Explain the various methods of measuring elasticity of demand. 
ேதைவ நிக சிைய அள  ப ேவ  ைறகைள விள க. 

10. Differentiate gross profit with Net Profit. 
ெமா த இலாப தி , நிகர இலாப தி  உ ள ேவ பா கைள விவாி. 
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PART - C                                            (4 x 10 = 40 Marks) 

Answer any Four questions out of Seven questions in 500 words. 

All questions carry equal marks. 

11. Illustrate the law of equi-marginal utility. 
சம இ திநிைல பய பா  விதிைய விவாி. 

12. Explain the theory of consumer’s surplus with assumptions. 
க ேவா  உபாி  ேகா பா ைன விள கி அத  எ ேகா கைள  எ க. 

13. Explain the short run cost curves and why the long run cost curve is ‘L’ shaped 
curve. 

கியகால  ெசல  வைளேகா ைட விவாி  நீ டகால  ெசல  வைளேகா  
ஏ  ‘L’ வ வ தி  உ ள  எ பைத விவாி. 

14. Diagrammatically explain Returns to scale. 
அளைவ உ ப தி விதிகைள வைரபட ட  விவாி. 

15. Discuss the liquidity preference theory of interest. 
நி ைம ெரா க வி ப  ேகா பா ைட விவாதி. 

16. How the price and output is determined under monopolistic competition? 
ாிைம ேபா யி  எ வா  விைல நி ணயி க ப கிற  எ பைத 

விள க. 

17. Explain the marginal productivity theory of distribution. 
இ திநிைல ஆ க திற  ேகா பா ைட விள க 
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B.A. DEGREE EXAMINATION –  

DECEMBER 2020 

First Year 

Business Economics 

 MONETARY ECONOMICS 

Time : 3 hours Maximum  marks : 75 

SECTION A — (3 × 5 = 15 marks) 

Answer any THREE of the following. 

1. Explain the functions of money. 

 

2. Examine the effects of inflation. 

 

3. Bring out the agency functions of the commercial 

banks. 

 

4. Explain the important role of RBI.  
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5. Discuss the importance of monetary policy. 

 

SECTION B — (4 × 15 = 60 marks) 

Answer any FOUR questions. 

6. Discuss various system of note issue. 

 

7. Explain Hawtrey’s theory of trade cycle. 

 

8. Examine the factors determinants of money 

supply. 

 

9. Discuss about the role of central banks in credit 

control. 

 

10. Explain the various types of deflation. 
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11.  What is monetary policy? Explain the objectives of 

monetary policy in India. 

 

12.  Explain the structure of capital market in India. 

 

––––––––––––––– 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 
Economics / Business Economics 

First Year 
MONETARY ECONOMICS 

Time: 3 Hours            Maximum Marks: 70 
PART - A                                 (3 x 3 = 9 Marks) 

 
Answer any Three questions out of Five questions in 100 words  
All questions carry equal marks 

1. Define value of money. 
பண தி  மதி   இல கண  க. 

2. Explain the neutrality of money. 
பண தி  ந  நிலைமைய விள க. 

3. What is deflation? 
பண வா ட  எ றா  எ ன? 

4. Define central bank. 
ம திய வ கி  இல கண  க. 

5. What is money market? 
பண அ கா  எ றா  எ ன? 

 

PART – B                                     (3 x 7 = 21 Marks) 

Answer any Three questions out of Five questions in 200 words.  
All questions carry equal marks 

6. Explain the causes of trade cycle. 
வாணிப ழ சி கான காரண கைள விள க. 

7. Elucidate credit creation. 
கட  ஆ க ைத ெதளிவா க. 

8. Describe the objectives of monetary policy.  
பண  ெகா ைகயி  ேநா க கைள வ ணி க 

9. Examine the effects of inflation. 
பண க தி  விைள கைள ஆ  ெச க. 

10. What are the Methods of Control inflation  

பண க ைத க ப  நடவ ைககைள ஆ க. 
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 PART – C                                     (4 x 10 = 40 Marks) 

Answer any Four questions out of Seven questions in 500 words. 
All questions carry equal marks. 

11. Discuss the functions of money.  
பண தி  பணிகைள விவாதி க. 

12. Explain the merits and demerits of Fisher’s quantity theory of money. 
பிஷாி  பண  பாிமான  ேகா பா  ந ைம தீைமகைள விள க. 

13. Discuss the determinants of money supply. 
பண அளி ைப தீ மானி  காரணிகைள விவாதி க. 

14. Explain Keyne’s liquidity theory of demand for money.  
கீ  பண தி கான நீ ைம வி ப  ேதைவ ேகா பா ைன விள க. 

15. Describe the functions and the types of commercial banks. 
வணிக வ கிகளி  பணிக  ம  அத  வைககைள வ ணி க. 

16. Discuss the objectives and the methods of credit control. 
கட  க பா  ேநா க கைள  அத  ைறகைள  விவாதி க. 

17. Examine the recent monetary policy of reserve bank of India. 
இ திய ாிச  வ கியி  த கால பண ெகா ைகைய ஆரா க. 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

BUSINESS ECONOMICS 

SECOND YEAR 

MACRO ECONOMICS 

Time: 3 Hours                                                                                         Maximum Marks: 75 

PART A                                           (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. What are the relationship between Micro and Macro Economics? 

 நுண்ணினல் நற்றும் பரினல் பரருரதரபத்திற்கு உள் பதரடர்ப எழுதுக.

2. What are the assumptions of classical theory? 

 பதரன்பநவரத பகரட்ரட்டின் அனுநரங்கப எழுதுக.

3. What are the types of propensity to consumer? 

 நுகர்வு ரட்டத்தின் வபககள் னரபவ

4. Write a note on : Working of Multiplier. 

 பருக்கி பெனல்டும் விதம் ற்ி எழுதுக.

5. Briefly explain money market equilibrium. 

 ணச்ெந்பத ெநிபப் ற்ி சுருக்கநரக விவரி.

PART B                                                 (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions 

6. Explain nature and scope of Macro Economics. 

பரினல் பரருரதரபத்தின் இனல்பு நற்றும் எல்பகப விவரி.

7. Discuss the methods of estimating National Income. 

 பதெின வருவரபன அிtpடுவதற்கர முபகப விவரதிக்க.

8. Evaluate Keynesian theory of Income and Employment.

 கீன்ெின் வருவரய் நற்றும் பவபவரய்ப்புக் பகரட்ரட்பட நதிப்ிடுக.

9. Discuss about the factors determining consumption function. 

நுகர்வு ெரர்ப தீர்நரிக்கும் கரபணிகபப் ற்ி விவரதி. 

10. Differentiate between multiplier and accelerator. 

 பருக்கிபனயும், முடுக்கிபனயும் பவறுடுத்துக. 

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

பரினல் பரருரதரப குப்ரய்வில் ஹிக்ஸ் நற்றும் பஹன்ெின் ங்கிப 

ஆபரய்க. 

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

13. IS நற்றும்LMவபக்பகரடுகப னன்டுத்தி பரது ெநிபபன விவரி. 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

BUSINESS ECONOMICS 

SECOND YEAR 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Time: 3 Hours         Maximum Marks: 75 

PART A                                        (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. What is Environment of HRM? 

 மனிதவள மமலாண்மமயின் சுற்று சூழல் என்றால் என்ன? 

2. What are the features of career planning? 

 எதிர்காதிட்டத்தின்இனல்புகள்னாவய

3. State the tools of employee motivation. 

 ணனார்கவஊக்குயிக்கும்கருயிகவஎழுதுக.

4. Write a note on Employee disciplines. 

 ணினார்கின்ஒழுக்ககட்டுப்ாடுற்ிஎழுதுக.

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

 மநாண்வநனில்ணினார்கின்ங்கிப்ிால்ஏற்டும்ன்வநகள்னாவய

 

PART B                                                (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

6. Explain the scope of HRM. 

 நிதயமநாண்வநனின்பப்பல்வவனயியாி.

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

 நிதயத்வதபருக்குயதற்காயுக்திகள்னாவய

8. Explain the training and organization development. 

 னிற்சிநற்றும்ிறுயமநம்ாடுற்ியியாி.

9. Explain the sources of recruits of employee. 

 ணினார்கவமதர்ந்பதடுக்கும்முவகவயியாி.

10. Discuss about the different incentive plans. 

 ஊக்குயிப்புபதாவகனின்யமிமுவகவயியாி.

11. Explain the wage and salary administration. 

 ஊதினம்நற்றும்சம்ிர்யாகம்ற்ியியாி.

12. Analyse the importance of trade unionism. 

 பதாமிற்சங்கின்முக்கினத்துயத்வதஆபாய்க.
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

Business Economics 

Third Year 

INTERNATIONAL ECONOMICS 

Time: 3 Hours                                                                Maximum Marks: 75 

PART A                                (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE of the following. 

1. What are the advantages of International trade? 

ன்ாட்டு யாணித்தின் ன்மநகள் னாமய? 

2. What is meant by protection policy? 

ததாமிற்ாதுகாப்பு என்ால் என்? 

3. Differentiate between balance of trade and balance of payments. 

அந்ின யாணி ிமக்கும், அந்ின தெலுத்து ிமக்கும் உள் வயறுாட்மை 

யியாி. 

4. State the arguments for and against Fixed Exchange Rate. 

தகிழ்யற் நாற்றுவீதத்திற்கு ஆதபயா நற்றும் எதிபா யாதங்கம எழுதுக. 

5. What are the objectives of IMF? 

ன்ாட்டு  ணிதினின் வாக்கங்கள் னாமய? 

PART B                                      (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR of the following. 

6. Explain the comparative cost theory. 

ஒப்பீட்டு தெவு வகாட்ாட்டிம யிக்குக. 

7. What is meant by terms of Trade? Explain the various types and factors 

influencing terms of trade. 

யாணி வீதம் என்ால் என்? அதன் யமககள் நற்றும் அதம ிர்ணனிக்கும் 

காபணிகம யிக்குக. 

8. Explain the different types of quotas. 

ங்கயின் யமககம யியாி. 

9. Explain the various measures to correct adverse balance of payments. 

அந்ின தெலுத்து ிமனில் ெநற் ிமமன வாக்க வநற்தகாள்ப்டும் 

ையடிக்மககம யியாி. 

10. Explain the various types of Exchange Control. 

தொயணி கட்டுப்ாட்டின் யமககம யியாி. 

11. Analyse the role of international trade in economic development. 

தாருாதாப முன்வற்த்தில் ன்ாட்டு யாணித்தின் ங்கிம ஆபாய்க. 

12. Explain the objectives and functions of World Bank. 

உகயங்கினின் வாக்கங்கள் நற்றும் அதன் ணிகம யிக்குக. 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

Business Economics 

Third Year 

FISCAL ECONOMICS 

Time: 3 Hours                                                      Maximum Marks: 75 

PART A                                 (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

 

1. What are the characteristics of good tax system? 

ஒரு ல் வரிமுறனின் இனல்புகள் னரறவ? 

2. Discuss the sources of public department. 

பரதுக்கடின் ஆதரபங்கற விக்குக. 

3. Examine the nature of public finance. 

பரது ிதினின் இனல்புகள் னரறவ? 

4. Bring out the classification of Taxation. 

வரிகின் ரகுரடுகறத் தருக. 

5. Explain the merits of Direct Taxes. 

நபடி வரினின் ன்றநகள் னரறவ? 

 

PART B                                       (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

 

6. Explain the scope of public finance. 

பரதுிதினின் எல்றகற விக்குக. 

7. Explain the principle of Maximum social advantages. 

உச்சிற சமூதரன ன்றந நகரட்ரட்றட விக்கு. 

8. Discuss the dificit financing in Indian Plan. 

இந்தினரவின் திட்டங்கில் ற்ரக்குற ிதினரக்கத்திற விவரதி. 

9. What are the merits and demerits of Indirect taxes? 

நறமுகவரினின் ன்றந, தீறநகற ற்ி கூறுக. 

10. Describe the causes for the growth of Public Expenditure. 

பரதுபசவு பருகுவதற்கர கரபணத்றத ற்ி விக்கு. 

11. Briefly explain the objectives of MODVAT. 

MODVAT–ன் நரக்கங்கற ற்ி விக்கு. 

 Give a brief account of Excise duty. 

ஆனத்தீர்றவறன குித்து ஒரு சுருக்கநர கணக்கீடு பசய்க.
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B.A. DEGREE EXAMINATIONS – DECEMBER - 2020 

 
Economics  

 
Third Year  

 
INDIAN ECONOMY  

 
 

Time: 3 Hours         Maximum Marks: 75 
 
 

PART - A   (3 x 5 = 15 Marks) 
 

Answer any THREE questions 
 

1. What are the basic characteristics of under-developed economy. 
Gpd;jq;fpa; nghUshjhuj;jpd; gz;Gfs; ahit? 

 
2.  What are the basic issues of population policy?  

;kf;fs; njhifapd; mbg;gil gpur;ridfs; ahit? 
 

3. What are the problems faced by the airway transport in India?  
;,e;jpahtpy;  thd;Nghf;Ftuj;J vjpHNehf;Fk; gpur;ridfs; ahit? 
 

4. What are the factors responsible for the increase fiscal deficit?  
;epjpg;ghw;whf;Fiw mjpfupg;gjw;fhd fhuzp;fs; ahit? 
 

5. Explain the adverse effects of foreign trade.  
ntspehl;L th;j;jfj;jpd; Nkhrkhd tpisTfis tpsf;Ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UG-C-225                                           BBE-33 



 
 

PART - B   (4 x 15 = 60 Marks) 
 

Answer any FOUR questions 
 

 

6. Explain the basic socio-economic characteristics of Indian  economy.  
;,e;jpa nghUshjhuj;jpd; mbg;gil r%f nghUshjhu gz;Gfis 
tpsf;Ff. 
 

7. Population growth as a source of economic development – Discuss.  
mjpf kf;fl;njhif tsh;r;rp nghUshjhu Kd;Ndw;wj;jpw;fhd xU; 
fhuzp - tpthjpf;f. 

 
8. Explain the factors influencing density of population.  

kf;fl;njhif mlh;j;jpia  eph;zapf;Fk; fhuzp;fis tpsf;Ff. 
 

9. Explain the role of transport system in economic development of India.  
,e;jpa nghUshjhu tsh;r;rpapy; Nghf;Ftuj;J Jiwapd; gq;if 
tpsf;Ff. 
 

10. Explain the role of agriculture in Indian economy.  
,e;jpa nghUshjhuj;jpy; tptrhaj;jpd; gq;if tpsf;Ff. 
 

11. Briefly explain the important techniques of fiscal policy of India.  
,e;jpahtpy; epjpf;nfhs;ifapd; ;Kf;fpaEl;gj;ij tpsf;Ff. 

 
12. Describe the features of new economic policy of India.  

,e;jpahtpd; Gjpa nghUshjhuf; nfhs;ifapd;  mk;rq;fis 
tpthpf;f. 
 

 
**** 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

Business Economics 

Third Year 

ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT 

Time: 3 Hours          Maximum Marks: 75 

PART A                                       (3 × 5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

Each question carries 5 marks. 

 

1.  Explain the characteristics of an Entrepreneur. 

 ததொமில்முனவயொொின்குணொதிசனத்னதயிக்குக. 

2.  What are the problems of SSI? 

 சிறுததொமிலுள்ிபச்சனகள்னொனய? 

3.  Explain the problems of women entrepreneurs. 

 நகிர்ததொமில்முனவயொொின்ிபச்சனகள்யிக்குக. 

4.  Explain the functions of Monopoly. 

        முற்றுொினநனின்ணிகள்னொனய?  

5.  What are the objectives of TRYSEM? 

 TRYSEMன்வொக்கங்கள்னொனய? 

 

PART B                                            (4 × 15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

Each question carries 15 marks. 

 

6. Explain the various types of entrepreneur. 

ததொமில்முனவயொொின்ல்வயறுயனககனகூறுக  

7. Explain the role of entrepreneurship in economic development. 

 தொருொதொபமுன்வற்த்தில்ததொமில்முனவயொொின்ங்கினயிக்குக 

8. Explain the classification of projects. 

 திட்டநதிப்பீட்டின்யனககள்ற்ியிக்குக. 

9. Discuss the role of Commercial Bank. 

 யணிகயங்கிகின்ணிகனயியொி. 

10. Discuss the Entrepreneurial Development Programmes in India. 

 இந்தினொயின்ததொமில்முனவயொொின்முன்வற்திட்டங்கனயியொி. 

11. Explain the incentives and subsidies of Small Scale Industries. 

 சிறுததொமிற்சொனனின்நொினங்கள்நற்றும்ஊக்கத்ததொனகற்ியிக்குக. 

12. Explain the meaning of Forecasting and its methods. 

        முன்கணிப்புஎன்தனயிக்கிஅதன்யனககனயியொி. 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

BUSINESS ECONOMICS 

MANAGERIAL ECONOMICS 

Time: 3 Hours    Maximum Marks: 75 

PART A                                   (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

 

1. What is managerial economics? 

மயாண்ம பபாருரில் என்மால் என்ன? 

2. State the law of Demand. 

மேமை ைிேிம கூறுக. 

3. What is demand forecasting? 

மேமை முன்கணிப்பு என்மால் என்ன? 

4. What is marginal cost? 

இறுேிநிமய பெயவு என்மால் என்ன? 

5. What is National Income? 

மேெி ைருைாய் என்மால் என்ன? 

 

PART B                                      (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

 

6. Explain the nature and scope of Managerial Economics. 

மயாண்ம பபாருரிலின் இல்பு, பப்பரவு ைிரக்குக. 

7. Explain the types of elasticity of demand. What are the uses of elasticity of 

demand? 

மேமை பநகிழ்ச்ெிின் ைமககமர ைிரக்குக. 

மேமைபநகிழ்ச்ெிின்பன்கள்ாமை? 

8. Explain the different methods of demand forecasting. 

மேமை முன்கணிப்பின் பல்மைறு முமமகமர ைிரக்குக. 

9. Explain the objectives of a business firm. 

ஒரு ைணிக நிறுைனத்ேின் குமிக்மகாள்கமர ைிரக்குக. 

10. Explain the full cost pricing theory. 

முழு பெயவு ைிமயநிர்ண மகாட்பாட்மை ைிரக்குக. 

11. What is Break Even Point? Explain its uses. 

ொிெபுள்ரி என்மால் என்ன? அேன் பன்கமர ைிரக்குக. 

12. Explain the different methods used for calculating National Income. State the 

difficulties in National Income Estimation. 

மேெி ைருைாில் பன்படுத்ேப்படும் பல்மைறு முமமகமர ைிரக்குக. மேெி 

ைருைாய் கணக்கீட்டில் உள்ர ெிக்கல்கமர கூறுக. 
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B.A. DEGREE EXAMINATION  

DECEMBER 2020     

First Year 

Business Economics 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT 

Time : 3 hours Maximum  marks : 75 

PART A — (3  5 = 15 marks) 

Answer any THREE questions.  

1. What are the main functions of scientific 

management? 

 

2. Explain the different types of planning. 

 

3. Difference between formal and informal 

organization. 
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4. State the merits and demerits of internal sources 

of requirement. 

 

5. What are the principles of directing? 

 

PART B — (4  15 = 60 marks) 

Answer any FOUR questions. 

6. Discuss the general principles of management. 

 

7. Discuss the various steps involved in the process 

of planning. 

 

8. Explain the procedure for selection of employees is 

an organisation. 

 

9. List out the merits and demerits of external 

sources recruitment. 
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10. Briefly explain the characteristics of control 

system. 

 

11. Explain the merits of departmentation. 

 

12. State the factors that determine the span of 

supervision. 

 

—————— 
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

Business Economics 

First Year 

PRINCIPLES OF MANAGEMENT 

Time: 3 Hours              Maximum Marks: 70 

PART - A                                        (3 x 3 = 9 Marks) 

Answer any Three questions out of Five questions in 100 words  

All questions carry equal marks 

 

1. What is system theory? 

ஒருங்கிணந் அணப்பு ககோட்தோடு என்நோல் என்ண

2. What are the elements of planning?  

ிட்டிடுலின் கூறுகள் ோண

3. Define formal communication.  

முணநோண கல் தோடர்பு  இனக்கம் ருக.

4. What is departmentation?  

துணநோக்கம் என்நோல் என்ண

5. What is MBO? 

MBO என்நோல் என்ண

 

PART - B                                    (3 x 7 = 21 Marks) 

Answer any Three questions out of Five questions in 200 words.  

All questions carry equal marks 

 

6. What are the advantages of modern management? 

வீண கோன கனோண்ணின் ன்ணகள் ோது

7. How is forecasting related to planning? 

முன்கிப்பு எவ்ோறு ிட்டிடலுடன் தோடர்புணடது

8. What are the principles of formal organization? 

முணநோண அணப்தின் தகோள்ணககள் ோண

9. Write a note on-employee expectations and motivation. 

தோினோபர் எிர்தோர்ப்பு ற்றும் ஊக்குித்ல் தற்நி குநிப்பு ணக.

10. What is spans of control? 

அிகோ கட்டுப்தோட்டின் ீட்டம் என்நோல் என்ண
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PART - C                                                  (4 x 10 = 40 Marks) 

Answer any Four questions out of Seven questions in 500 words. 

All questions carry equal marks 

 

11. Describe the functions of Management.  

கனோண்ணின் திகணப ர்ிக்க.

12. Discuss Maslow’s need hierarchy theory.  

ோஸ்கனோின் கண தடிணன ககோட்தோட்டிணண ிோிக்க.

13. Explain the verbal and non-verbal communication.  

ோய்ி கல் தோடர்பு ற்றும் ோய்ி அல்னோ கல் தோடர்ணத 

ிபக்குக.

14. Discuss the principles of co-ordination.  

ஒருங்கிணப்தின் தகோள்ணககணப ிோிக்க.

15. Define selection and explain its process.  

கர்வு தெய்லின் இனக்கத்ணயும்  அன் தெல்முணநகணபயும் ிபக்குக.

16. Explain Taylor’s scientific management theory.  

தடய்னோின் ிஞ்ஞோண கனோண்ண ககோட்தோட்டிணண ிபக்குக.

17. Describe the features of Webers Bureaucracy theory. 

ததர்ஸ் அிகோகள் ஆட்ெி முணநின் ெிநப்பு அம்ெங்கணப ர்ிக்க.
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B.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER, 2020. 

Economics/Business Economics 

Second Year 

ECONOMIC STATISTICS 

Time: 3 Hours                                                                    Maximum Marks: 75 

PART A                                   (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

 

1.  Mention any five important rules to be followed in the tabulation of data. 

 புள்ரி விவங்களர அட்டவளைப்படுத்தும் பபோது களடப்பிடிக்க பவண்டி 

ஏபேனும் ஐந்து முக்கி விேிமுளமகளரக் குமிப்பிடுக.

2.  What are the uses of averages? 

 சோசோிகரின் பன்போடுகள் ோளவ

3. What are the components of time series? 

 கோயத் தேோடர் வோிளசின் பகுேிகள் ோளவ

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

பண்புகரின் கூட்டுமவு என்மோல் என்ன அேன் வளககளரக் கூறுக.

5. State and explain Addition theorem of probability. 

 நிகழ்ேகவிற்குோி கூட்டல் பேற்மத்ளேக் கூமி விரக்குக.

 

PART B                                         4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

6. Discuss the significance of statistics. 

 புள்ரிிலின் முக்கித்துவத்ளே விவோேிக்க.

7. Calculate the mean for the following data : 

Class : 0–8 8–16 16–24 24–32 32–40 40–48 

Frequency : 8 7 16 24 15 7 

கீழ்கோணும் விவங்களுக்கு சோசோிள கைக்கிடுக :

பிோிவு : 0–8 8–16 16–24 24–32 32–40 40–48 

அளயதவண் : 8 7 16 24 15 7 

8. Explain time series analysis and its components. 

 கோயம்சோர் தேோடர்வோிளச ற்றும் அேன் உட்கூறுகளர விரக்குக.

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

ட்டுமவு என்மோல் என்ன அேன் பல்பவறு வளககளர விரக்குக. 
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10. Estimate the equation to the trend line from the following data : 

Year : 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Value : 75 67 68 65 50 54 41 

கீழ்க்கோணும் புள்ரி விவங்கரிலிருந்து நீண்ட கோயப் பபோக்குக் பகோட்டின் 

சன்போட்ளடப் தபறுக : 

ஆண்டு : 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

ேிப்பு : 75 67 68 65 50 54 41 

11. Calculate the coefficient of correlation between X and Y for the following data: 

X : 1 2 4 5 7 8 10 

Y : 2 6 8 10 14 16 20 

கீழ்க்கோணும் புள்ரி விவங்களுக்கு உடன் தேோடர்பு தகழுளவ கைக்கிடுக :

X : 1 2 4 5 7 8 10 

Y : 2 6 8 10 14 16 20 

12. Define normal distribution and explain its properties. 

      இல்நிளயப் பவலின் இயக்கைம் ேருக. அேன் ேன்ளகளரயும் விரக்குக. 
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