
 

  

M.A. DEGREE EXAMINATION 
DECEMBER 2020 

 
Economics 

 
First Year 

 
MICRO ECONOMICS 

Time : 3 Hours       Maximum Marks: 75 

     PART-A  (3x5=15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. State and explain briefly Marshall’s definition of economics. 
nghUspaYf;F khh;;;;\y;jUk; ,yf;fzj;ij RUf;fkhf $W. 

2. Give a brief note on Production function. 
cw;gj;jp rhu;G gw;wp Fwpg;G tiuf. 

3. Explain the Features of perfect compitition.  
epiwTg; Nghl;bapd; ,ay;Gfis tpsf;Ff. 

4. Explain the Marxian theory of distribution 
khh;\ypd; gfpHT Nfhl;ghl;il gw;wp tpsf;F. 

5. Bring out Kaldor – Hicks Welfare criterian 
   `pf;];-fhy;lhpd; eyf;Nfhl;ghl;il ntspf;nfhzu;f. 

 

                                                    PART-B                                        (4x15=60 Marks) 

 

Answer any Four questions 

6. Explain the Meaning and Scope of Micro Economics. 
                  Ez;zpa nghUshjhuk; vd;gjd; tpsf;fk; kw;Wk; mjd;  

        vy;iyfis tpsf;Ff 

7. Examine the law of diminishing returns. 
Fiwe;J nry; tUtha; tpjpapid Muha;f 

8. Briefly discuss the relationship between TR,MR and AR functions. 
Nkhj;jtUtha; ,Wjpepiy tUtha; kw;Wk; ruhrhp tUtha; 

rhu;GfSf;fpilNa cs;s njhlh;gpid RUf;fkhf tpthjp. 

9. Explain the Limitations of Marginal productivity theory. 
,Wjpepiy cw;gj;jp jpwd; Nfhl;ghl;bd; vy;iyfis tpsf;Ff. 

10. Discuss the Assumption of general theory of Disbibution. 
Gfph;T Nfhl;ghl;bd; vLNfhs;fis tpthjp. 

11. Discuss the Pareto optimaling theory of social Welfare 
rKf eyd; gw;wpa Ngul;Nlhtpd; cr;repiyf; Nfhl;ghl;il tpsf;fTk; 
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12. Explain the different Methods of Pricing 
Tpiy epuzak; nra;Ak; gy;NtW Kiwfis tpsf;fTk; 
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M.A. DEGREE EXAMINATION – DECEMBER 2020. 
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. Critically analyse Adams Smith definition. 
ஆட  மி தி  இல கண ைத திறனா க. 

2. What is meant by revealed preference hypothesis? 
வி ப ெவளி பா  அ மான  எ றா  எ ன? 

3. Define Baumol’s sales maximization theory. 
Baumol’s-  வி பைன அதிக ப த  ேகா பா  இல கண  க.. 

4. Distinguish between personal and functional distribution of income. 
tUkhdj;jpd; தனி ப ட ம  ெசய பா  விநிேயாக  ஆகியவ ைற 
ேவ ப க. 

5. Explain the role of value judgment in welfare economics. 
நல  ெபா ளாதார தி  ப ைக விவாி. 

 

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 scope of economics. 
ெபா ளிய  பர ெப ைலைய விள க. 

7. State the properties of indifference curve. 
சமேநா  வைளேகா  இய கைள க. 

8. List out the Marshall’s classification of market. 
மா ஷ  அ கா யி  வைககைள ப ய க. 

9. Explain the modern theory of rent. 
ந ன வார  ேகா பா ைட விள க. 

10. Write a note on general equilibrium. 
ெபா  சமநிைல ப றி றி  வைரக. 
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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. Distinguish between micro economics and macro economics. 
 ணிய  ெபா ளிய  ேபாிய  ெபா ளிய  உ ள ேவ பா க  

யாைவ? 

12. Discuss the methods of calculating elasticity of demand? 
 ேதைவ ெநகி சிைய கண கி  ைறகைள றி  விவாதி? 

13. Critically examine the law of diminishing returns. 
 ைற த ெச  விைள  விதிைய திறனா  ெச க. 
14. Explain the meaning and conditions of equilibrium of firm. 
 நி வன தி சமநிைலஎ பத ெபா ைள , அத ாியநிப தைனகைள  

விள க. 
15. Examine the significance of the theories of distribution. 
 பகி  ேகா பா களி  கிய வ ைத ஆரா க. 
16. Describe the Pigou’ welfare economics. 
 பி வி  நல ெபா ளாதார ைத விவாி? 

17. Discuss the concept and measurement of consumer surplus? 
           க ேவா  எ ச  க ைத , அதைன அளவி தைல  விவாதி? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 1  PG-C-671 

 

M.A. DEGREE EXAMINATION- DECEMBER - 2020 
 

Economics 
 

First Year 
 

MACRO ECONOMICS 
Time : 3 Hours            Maximum Marks: 75 

    PART-A                    (3x5=15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. What are the difference between state and dynamic. 
,aq;F Kw;Wk; ,aq;fh epiyia NtWgLj;Jf. 

2. Explain the Impact of inflation? 
gztPf;fj;jpdhy; Vw;gLk; tpisTfis tpthp. 

3. Explain the Various types of Multiplier. 
ngUf;fpapd; tiffis $Wf. 

4. Explain Derivation of LM Curve. 
LM- tisf;Nfhl;bd; nray;ghl;bid $Wf. 

5. What are the Methods of Control Business Cycle. 
thzpg#oypid fl;Lg;gLj;Jk; Kiwfis $Wf. 
 

      PART-B                           (4x15=60 Marks) 

 

Answer any Four questions 

6. What is Mean by macro Economics and its Importance. 
Nghpay; nghUshjhuk; vd;gjd; tpsf;fk; kw;Wk; mjd; Kf;fpaj;Jtj;ij 
tpsf;F. 

7. Ecplain the Probelems of Calculating National income in India. 
,e;jpahtpy; Njrpa tUthia fzf;fpLtjpYs;s rpf;fy;fis tpsf;Ff. 

8. Explain the functions of circular flow of income in two sector economy. 
,ul;ilg; nghUshjhu Jiwapy; tUtha; #oy; Xl;lj;jpd; nray;ghl;il 
tpsf;Ff. 

9. Explain the Classical approach for demand for Money. 
gzj;jpw;fhd Njitia njhd;ikthjpfspd; fUj;jpid tpsf;fTk;. 

10. Discuss the Determination of Effective demand.  
tpisTs;s Njitia jPh;khdpf;f $ba fUj;jpid tpsf;fTk.; 

11. Explain the theory of Schumpeter innovation theory. 
Rk;kPl;lhpd; Gj;jf;f Nfhl;ghl;il tpsf;Ff. 

12. Briefly explain various tools of Fiscal Policy. 
    epjpf; nfhs;ifapd; fUtpid tptupf;fTk;.  
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M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER 2020. 

Economics 

First Year 

MACRO 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. Explain the limitations of macro economics. 

 பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் வரரயரைகள் யரரவ

2. Explain the functions of circular flow of income. 

 வருமரன சுழற்சி ஓட்டத்தின் ேணிகரள விளக்குக.

3. State the role of RBI in improving the monitory policy. 

 ேணக்பகரள்ரகயிரன பமம்ேடுத்த ரிசர்வ் வங்கியின் ேங்கிரன எழுதுக.

4. What is Mean by aggragate demand . 

nkhj;j Njit vd;gjd; tpsf;fk; ahJ? 

5. Discuss the measures to control inflation. 

 ேணவீக்கத்ரத கட்டுப்ேடுத்தக்கூடிய நடவடிக்ரககள் ேற்ைி விளக்குக.

 

PART – B                                          (3 x 7 = 21 Marks) 

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

All questions carry equal marks 

6. Illustrate and explain the Fisher’s quantity theory of money. 

 ேிஷரின் ேண அளவு பகரட்ேரட்டிரன எடுத்துக்கரட்டுடன் விவரி. 

7. Briefly state the concepts of national income. 

 பதசிய வருவரயின் கரரணிகரள சுருக்கமரக குைிப்ேிடுக.

8. What are the factors determines supply of money? 

 ேண அளிப்ரே குைிப்ேிடும் கரரணங்கள் யரரவ

9. List out the criticisms of Patinkin’s real balance effect. 

 ேரட்டின்கின்ஸின் உண்ரம இருப்பு விரளவு பகரட்ேரட்டிரன திைனரய்வு 

பசய்க.

10. Explain how fiscal policy control business cycles. 

 நிதியியல் பகரள்ரக வரணிே சூழரை எவ்வரறு கட்டுப்ேடுத்துகிைது
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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. Explain the objectives of macro economic policy. 

 பேரியல் பேரருளரதரர பகரள்ரகயின் பநரக்கங்கள் ேற்ைி விளக்குக.

12. Discuss about the various difficulties in measuring national income. 

 பதசிய வருவரரய கணக்கிடுவதில் ஏற்ேடும் சிக்கல்கரள விவரி.

13. Bring out the merits of Keyne's theory of money. 

 கீன்ஸின் ேணக்பகரட்ேரட்டின் சிைப்ேியல்புகரள பவளிக்பகரணர்க.

14. Discuss the Hicks-Hansan analysis IS-LM. 

 ஹிக்ஸ் ஹரன்சனின்LS-LMமரதிரிரய விளக்குக.

15. Inflation and deflation – compare. 

 ேணவீக்கம் மற்றும் ேணவரட்டம் ஒப்ேிடுக.

16. Explain the classical theory of output and employment. 

 பதரண்ரம பேரருளரதரர அைிஞர்களின் பவரைவரய்ப்பு பகரட்ேரட்ரட விவரி.

17. List out the various instruments of fiscal policy. 

நிதிக்பகரள்ரகயின் ேல்பவறு கருவிகரள தருவி
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M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER, 2020. 
Economics 
First Year 

FISCAL 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. Distinguish between merit goods and public goods. 

த தி ப ட கைள, ெபா  ப ட களி  ேவ ப க. 
2. Mention the zero base budgeting. 

யா அ பைட வர  ெசல  தி டமிடைல றி பி க. 
3. What are the causes of tax evasion in India? 

இ தியாவி  வாி ஏ  ெச வத கான காரண க  யா ? 
4. List out the functions of Planning Commission. 

தி ட வி  பணிகைள ப ய க. 
5. What are the causes of fiscal crisis in India? 

இ தியாவி  நிதி ெந க கான காரண க  யாைவ? 

  
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 growth of private sector in India. 

 இ தியாவி  தனியா  ைற வள சிைய ஆ க. 
7. Distinguish between direct and indirect tax. 
 ேந க ம  மைற க வாியி  ேவ பா ைன விள க. 
8. Write a brief note on agricultural income tax. 
 விவசாய வ மான வாி ப றி சி  றி  வைரக. 
9. What is federation? State the recent trends in federalism. 
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 டா சி எ றா  எ ன? இ ைறய நிைலயி  டைம பி  

த ைமகைள  . 
10. What are the objectives of government budget? 
 அர  வர  ெசல  தி ட  றி ேகா க  யாைவ? 

  
PART – C                                            (4 x 10 = 40 Marks) 

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

 
11. Examine the role of government in a mixed economy. 
 ஒ  கல  ெபா ளாதார தி  அரசி  ப கிைன ஆ  ெச க. 
12. Discuss the causes of ever ending growth of public expenditure in India. 
 இ தியாவி  வ ற ெபா  ெசல  வள சி கான காரண கைள விவாதி. 
13. Explain the Benefit and Ability-to-pay principles of taxation. 
 வாி விதி பி  ந ைம ல சிய  ம  ெச  திற  ல சிய கைள 

விள க. 
14. Discuss the centre-state financial relations in India.  
 இ தியாவி  ம திய – மாநில நிதி ெதாட பிைன விவாதி. 
15. Explain the recommendations of 13th finance commission of India. 
 13வ  நிதி  வி  பாி ைரகைள விள க. 
16. Discuss Samuelsson’s approach to public goods allocation. 
 சா ேவ சனி  ெபா  ப ட க  ஒ கீ  ேகா பா ைன விவாதி. 
17. Explain the burden of public debt and mention the principles of public debt 

management. 
 ெபா கட  அைமபிைன விள கி, ெபா கட  ேமலா ைம ல சிய கைள 

றி பி க. 
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                                M.A. DEGREE EXAMINATION DECEMBER 2020 

 
Economics 

 
First Year 

 
Developmental Economics 

 
Time : 3 Hours       Maximum Marks: 75 

                           PART-A                      (3x5=15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. Explain the indicators ot Economic development. 
nghUshjhu Kd;Ndw;wj;jpw;fhd msTf;Nfhy;fis tpsf;F. 

2. What are the causes for low capital formation. 
Fiwe;j%yjd Mf;fj;jpw;fhd fhuzq;fis $W. 

3. Explain the advantages of  Labour intensive Technology. 
ciog;G nrwpT njhopw;El;g Kiwapd; ed;ikfis tpsf;F. 

4. What are the functions of WTO. 
WTO- mikg;gpd; gzpfis $Wf. 

5. Explain the objectives of NITI Aayog. 
epjp MNahf;d; Nehf;fq;fis tpsf;F. 
 

 
   PART-B                                                 (4x15=60 Marks)    
  
Answer any Four questions. 

6. Discuss in detail the features of under development. 
tsh;r;rpapd;ikapd; rpwg;gpay;Gfis tphpthf tpsf;F. 

7. Explain the causes for the rapid growth of population in india. 
,e;jpahtpy; mjpf kf;fs; njhif ngUf;fj;jpw;F fhuzq;fis Fwpg;gpLf. 

8. Explain the importance of self-Help group. 
Racjtpf;FOtpd; Kf;fpaj;Jtj;ij tpthp. 

9. Bringout the causes for Labour unrest. 
njhopyhsu; Fog;gk; cz;lhtjw;Fhpa fhuzq;fis ntspf;nfhzh;f. 

10. Explain the meaning and scope of capital formation. 
%yjd Mf;fk; vd;gjd; tpsf;fk; kw;Wk; mjd; *yq;fis tpsf;Ff. 

11. Examine the causes for the Low productivity in agriculture. 
Ntshz;ikapy; cw;gj;jp jpwd; Fiwg;ghl;bw;fhd fhuzq;fis kjpg;gpLf 

12. Explain the role of communication in Economic development in india. 
,e;jpa jfty; njhlh;G nghUshjhu Kd;Ndw;wj;jpw;F Mw;Wk; gq;fpid 
tpthp. 
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M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER, 2020. 
Economics 
First Year 

DEVELOPMENTAL 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 Economic Development and Economic Growth. 
 ெபா ளியிய  ேன ற தி , ெபா ளிய  வள சி  இைடேய ள 

ேவ பா கைள விவாி. 
2. What are the reasons for unemployment? 
 ேவைலயி ைம கான காரண க  யாைவ? 

3. Explain the sources of project evaluation. 
தி டமதி  ல கைள க. 

4. Explain the objectives of WTO. 
உலக வ தக அைம பி  ேநா க க  யாைவ? 

5. Explain the role of agriculture in Economic development. 
ெபா ளாதார ேன ற தி  ேவளா ைமயி  ப கிைன விள க. 

 
PART - B                                          (3 x 7 = 21 Marks) 

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

All questions carry equal marks 

6. Mention the obstacles to the economic development. 
 ெபா ளாதார ேன ற தி கான தைடகைள த வி. 
7. Explain the reason to the poverty. 
 வ ைம கான காரண கைள விள . 
8. Explain the theory of project evaluation. 
 தி டமதி  ேகா பா ைட விள க. 
9. What are the main objectives of word trade organisation? 
 WTO– வி  கிய ேநா க கைள . 
10. Explain the objectives of planning. 
 தி டமி த  ேநா க கைள விள க. 
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1 
PART - C                                        (4 x 10 = 40 Marks) 

Answer any Four questions out of Seven questions in 500 words. 
All questions carry equal marks 
  
11. Explain the various issues of development in the present day Indian Economy. 
 இ திய ெபா ளாதார தி  த ேபாைதய வள சியி  காண ப  சி க க  

யாைவ? 

12. Is India over populated? - Explain. 
 இ திய ம க ெதாைக மிைக வள சி ைடயதா?  விள க. 
13. Discuss the significance of cost-benefit analysis. 

ெசல  ந ைம ேகா பா  கிய வ ைத விவாி. 
14. Explain the various effects of a tariff. 

கா  வாியி  ப ேவ  விைள கைள விள . 
15. Examine the instruments of fiscal policy. 

நிதி ெகா ைகயி  க விகைள விவாி க . 
16. Explain the role of Human Resource Development to promote Indian Economy. 

ெபா ளாதார ேன ற தி  மனிதவள தி  ப கிைன விவாி க. 
17. Explain the causes of poverty in India. 

இ தியாவி  வ ைம பிர சைனைய ஏ ப கி ற காரணிகைள விள . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
M.A. DEGREE EXAMINATION 

DECEMBER 2020 
 

Economics 
 

First Year 
 

Monetary Economics 
Time : 3 Hours       Maximum Marks: 75 

    PART-A       (3x5=15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

1. Explain Cambridge equation of Money. 
gzj;jpw;fhd Nfk;gpul;I; rkd;ghl;ik tpsf;F. 

2. What are the determinants of Money supply in an economy. 
XU nghUshjhuj;jpy; gz mspg;ig jPh;khzpf;ff; $bait ahit? 

3. Listout the various non- banking Financial Companies in india. 
,e;jpahYs;s gy;NtW tq;fp rhuh epjp epWtzq;fis gl;baypLf. 

4. Explain the Principles of Central banking . 
Kj;jpa tq;fpapd; nfhs;iffis tpsf;F. 

5. Explain the Tools of Fiscal Policy. 
epjpf;nfhs;ifapd; fUtpfs; ahit? 
 

                                                   PART-B                                               (4x15=60 Marks ) 
 
Answer any FOUR  questions      

6. Explain the Significance of Money. 
gzj;jpd; Kf;fpaj;Jtj;ij tpsf;F. 

7. Explain the Components of Money supply 
gz mspg;gpd; fUtpfis gw;wp tpsf;fTk;. 

8. Discuss the Meaning and functions of Commercial Bank 
tzpftq;fpapd; tpsf;fk; kw;Wk; mjd; gzpfis tpthp 

9. Expalin the Role of capital Market in India. 
,e;jpahtpYs;s KjyPl;L mq;fhbapd; gzpfis tpthp. 

10. Explain the role of central banking in developing Countries 
tsUk; ehLfspYs;s kj;jpa tq;fpapd; gzpfis tpsf;fTk;. 

11. Explain the Objectives and Instruments of fiscal policy. 
epjpf;nfhs;ifapd; Nehf;fq;fs; kw;Wk; fUtpfis tpthp 

12. What are the phases of Trade Cycle.  
thzpg #oypd; gbepiyfs; ahit?                                                                    
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MODEL EXAMINATION – DECEMBER, 2020. 

M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER, 2020. 

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. State and explain Keyne’s equation. 

கீன்ஸின் சநன்ாட்டின யிக்குக.

2. What are the functions of money? 

ணத்தின் ணிகன கூறுக.

3. Explain the various loans offered by a Commercial Bank. 

யணிக யங்கி யமங்கும் ல்வயறு கடன்கன ற்ி கூறுக.

4. Explain the instruments of Monetary policy. 

ணக்ககாள்னகனின் கருயிகன யிக்கு.

5. What are the objectives of Monetary policy of the RBI? 

ாிசர்வ் யங்கினின் ணக்ககாள்னகனின் குிக்வகாள்கள் னானய

 

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 how does money supply affects interest rate. 

ண அிப்பு யட்டி வீதத்னத எவ்யாறு ாதிக்கிது யிக்குக.

7. What are the different systems of currency note issue? 

ணத்தாள்கன கயினிடும் ல்வயறு முனகள் என்கன்

8. What are the sources of finance to NABARD? 

ார்டின் ிதி ஆதாபங்கள் என்கன்

9. What are the objectives of credit control? 

கடன் கட்டுப்ாட்டின் வாக்கங்கள் னானய

10. What are the causes for inflation? 

ணவீக்கத்திற்கா காபணங்கள் னானய

 

 

1 

                                                PG-C-983                                  MEC-15 
 



   PG-C-983 

PART – C                                           (4 x 10 = 40 Marks) 

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

All questions carry equal marks 

  

11. Explain the Friedman's Restatement Quantity Theory of money. 

ஃிாீட்வநன் ண அவுக் வகாட்ாட்டின் நறுாிசீன ற்ி யிக்குக.

12. Explain the factors determining velocity of circulation of money. 

ணச் சுமற்ச்சினின் வயகத்னத தீர்நாிக்கும் காபணிகள் னானய

13. Differentiate the money market from capital market. 

மூதச் சந்னதனிலிருந்து ணச்சந்னதனன வயறுடுத்துக.

14. Explain the functions of central bank. 

நத்தின யங்கினின் கசனல்ாடுகன யிக்குக.

15. Describe the characteristics of developed money market. 

யர்ந்த ணச்சந்னதனின் ண்புகன யிக்குக.

16. Explain the important regulations applicable to Non-banking financial institutions. 

யங்கி அல்ாத ிதி ிறுயங்களுக்கு காருந்தக்கூடின முக்கினநா 

யிதிமுனகன யிக்குக.

17. Explain the Keynesian liquidity preference theory of interest.   

கிிசினின் ிர்ந யிருப்த்வதர்வு யட்டினன வகாட்ாட்னட யிக்குக. 
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M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER 2020 
ECONOMICS 

Second Year 
INDIAN ECONOMY 

Time: 3 Hours          Maximum Marks: 75 

 
SECTION A                                         (3 × 5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 
 

1. Specify the important indicators of Human Development. 
 மனித ேன ற தி  கிய றி கைள ெதளிவாக றி பி க. 
2. Distinguish between Poverty and Inequality. 
 வ ைம ம  ஏ ற தா ைவ ேவ ப க. 
3. Explain sustainable Agriculture. 
 நீ  நிைல த ேவளா ைமைய விள க. 
4. Elucidate disequilibrium in balance of Payments. 
 ப னா  வாணிப ெச நிைல சமமி ைமைய ெதளி ப க. 
5. Clarify the idea of reforms with Human Face. 
 மனித வள ட  ய சீ தி த  எ ற க திைன ெதளி ப க. 
 

SECTION B                                    (4 × 15 = 60 Marks) 
 

Answer any FOUR questions. 
 

6. State the major hurdles for Economic development. 

 ெபா ளாதார ேன ற தி  கிய தைடகைள  றி விள க. 
7. Examine the relevance of planning for economic development in a mixed economy. 
 கல  ெபா ளாதார தி  ெபா ளாதார ேன ற தி  தி டமி த  

ெபா த  ப றி ஆ க. 
8. Do you think over population is an obstacle to economic development? Discuss. 

ம க  ெதாைக ெப க  ெபா ளாதார ேன ற தி  ஒ  தைடயாக நீ  

க கிறீரா விவாதி க . 
9. Critically examine the infrastructure problems of India. Suggest some measures for 

improvement. 

 இ தியாவி  க டைம  பிர சைனகைள திறனா க. க டைம  
ேன ற தி  சில விதி ைறகைள  பாி ைர க. 
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1 
10. Elaborate the impact of green revolution on production of agricultural commodities in 

India. 

இ தியாவி  ப ைம ர சி ேவளா ைம ப ட களி  உ ப தியி  
ஏ ப திய மா ற ைத விாிவாக விள க. 

11. Explain the short comings of public sector undertakings. 
ெபா ைற நி வன களி  ைறபா கைள விள க. 

12. Examine the impact of economic growth on poverty reduction during economic 
reforms. 
ெபா ளாதார சீ தி த கால தி  ெபா ளாதார வள சி வ ைம ைற பதி  
ஏ ப திய தா க ைத ஆ க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



   PG-C-676                                   

 

 

M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER 2020 

ECONOMICS 

SECOND YEAR 

MANAGERIAL ECONOMICS  

Time: 3 Hours   Maximum Marks: 75 

PART A                                                       (3 × 5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

 

1. Explain the scope of Managerial Economics. 

நிர்வாக பபாருரிலின் எல்லயல ஆய்க. 

 What are the features of good forecasting method?

தேலவ முன் கணிப்பின் நல்ய குணநயன்கள் ாலவ

3. List the features of Perfect competition. 

நிலமவுப் தபாட்டிின் இல்புகலர பட்டிலிடுக. 

4. What are the advantages of Marginal Cost Pricing? 

இறுேி நிலய  பெயவு விலயின் நன்லகள் ாலவ

5. Explain the concept of Capital Budgeting. 

மூயேன வவு பெயவு பட்டில் என்பலே விரக்கு.

 PART B                                                   (4  15 = 60 Marks) 

 Answer any FOUR questions. 

 

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

தயாண்ல பபாருரிலுக்கும் ற்றும் முடிவு எடுத்ேலுக்கும் உள்ர போடர்பிலன ஆாய்க.

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

புேி பபாருலர உருவாக்குவேில் தேலவ முன் கணிப்பின் முலமகள் ாலவ

8. Explain and illustrate the law of Variable Proportions. 

ாறும் விகிோச்ொ விலரவு விேில வலபடத்துடன் விவாி. 

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

காப் டக்ரஸ் உற்பத்ேி ொர்பின் கருத்லே விரக்கு.

10. Discuss how price and output are determined under monopoly market condition in short and long period. 

முற்றுாில தபாட்டிில் குறுகி ற்றும் நீண்ட காயத்ேில் விலய ற்றும் உற்பத்ேிரவு 

எவ்வாறு நிர்ணம் பெய்ப்படுகிமது. 

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

நிறுவன தயாண்லில் ொிென் ஆய்வின் பங்கிலன விவாி. 

12. Explain the different forms of Capital Budgeting. 

          மூயேன வவு பெயவு பட்டிலின் பல்தவறு வலககலர விரக்குக.  
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M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER 2020 

ECONOMICS 

SECOND YEAR 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Time: 3 Hours                  Maximum Marks: 

75 

PART A                                                           (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

 

1. What are the objectives of human resource management? 

 நிதய மநாண்மநனின் மாக்கங்கள் என்

2. State the importance of human resource planning.  

 நிதயத் திட்டநிடலின் முக்கினத்துயத்மத குிப்ிடுக.

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

 ஓர் ிறுயத்தில் னிற்சினின் அயசினம் என்

4. What are the factors determine wage? 

 ஊதினத்மத ிர்ணனம் சசய்னக்கூடின காபணிகள் என்

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

 ‘சதாமிற்சங்கங்கள் நற்றும் கூட்டு மபம் ’ ற்ி ஓர் சிறு குிப்பு யமபக.

 
PART B                                                      (4 × 15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

 

6. Describe the functions of Human Resource Management.  

 நித ய மநாண்மநனின் சசனல்ாடுகம யியாிக்கவும். 

7. Explain the procedure for Job Analysis.  

 மயமப் குப்ாய்யிற்கா சசனல்முமகம யிக்குக.

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

 தூண்டல் யாய்ிப்பு நற்றும் மதர்ந்சதடுக்கும் மும சதாடர்ா ல்மயறு ிபச்சமகம 

சயிக்சகாணர்க.

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

organisation.  

 ஓர் ிறுயத்தின் ஊதின நற்றும் சம் மநாண்மந சதாடர்ா மாக்கங்கள் சகாள்மககள் 

மநலும் யமிகாட்டு முமகம யிக்குக.

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

 ஓர் சாினா சசனல்ாட்டுத் திாய்வுக்கா மதமயகள் என்

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

 ணம் நற்றும் ணநில்ா ஊக்குயிப்ின் சாதக ாதக அம்சங்கம யிக்குக.

12. Describe the features of total quality management. 

 சநாத்த தப மநாண்மநனின் சிப்ம்சங்கம யியாி.  
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M.A. DEGREE EXAMINATION - DECEMBER 2020 

ECONOMICS 

SECOND YEAR 

STATISTICAL METHODS 

Time: 3 Hours        Maximum Marks: 75 

PART A                                            (3  5 = 15 Marks) 

Answer any THREE questions. 

 

1. Explain the importance of statistics. 

 புள்ரிிலின் முக்கித்துவத்தை விரக்குக.

2. State the difference between Correlation and Regression analysis. 

 தைொடர்புபபொக்கு ற்றும் ஒட்டுமவுக்கும் இதடப பவறுபொட்தட ைிமனொய்க.

3. Bring out the usefulness of interpolation in Statistical students. 

 புள்ரிில் ொணவர்கரிதடப இதடச்தெருகதயப் பன்படுத்துைலின் பன்பொட்தட 

தவரிக்தகொணர்க.

4. Explain the methods of measuring Consumer Price Index Numbers. 

 நுகர்பவொர் விதய குமியீட்டு எண்கள் அரவிடும் முதமகதர விரக்குக.

5. Give a short properties of Binomial distribution. 

 ஈருறுப்பு நிதய பவலின் பண்புகதர பற்மி ெிறு குமிப்பு வதக.

PART B                                                      (4  15 = 60 Marks) 

Answer any FOUR questions. 

 

6. Calculate Karl Pearson’s coefficient of skewness from the given below. 

Income (Rs.) 400-500 500-600 600-700 

No. of Employee 8 16 20 

Income (Rs.) 700-800 800-900  

No. of Employee 17 3  

 பின்வரும் விவங்களுக்கு கொர்ல் பிர்ெனின் பகொட்ட அரதவத கொண்க.

Income (Rs.) 400-500 500-600 600-700 

No. of Employee 8 16 20 

Income (Rs.) 700-800 800-900  

No. of Employee 17 3  

7. Calculate the correlation coefficient between X and Y. 

X 64 65 66 67 68 69 70 

Y 66 67 65 68 70 68 72 

 X ற்றும்Yக்கு இதடப உள்ர உடன்தைொடர்பு கொண்க. 

X 64 65 66 67 68 69 70 

Y 66 67 65 68 70 68 72 

8. Discuss the various methods used for extrapolation. 

 தவரிச்தெொருகரில் பன்படுத்ைப்படும் பல்பவறு முதமகள் பற்மி விவொைிக்கவும்.

9. Explain the uses and limitations of Index Numbers. 
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 குமியீட்டு எண்கரின் பன்கள் ற்றும் வம்புகதர விரக்கவும்.

 

10. Describe the uses of Chi-Square Test. 

 Chi-Squareபெொைதனின் பன்பொடுகதரப் பற்மி விவொிக்கவும்.

11. Explain the Multiplication theorem of probability analysis. 

 நிகழ்ைகவு பகுப்பொய்வின் தபருக்கல் பைற்மத்தை விரக்கு.

12. 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 விவங்களுக்கு ெொெொி இதடநிதய ற்றும் முகடு ஆகிவற்தம கொண்க.

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


