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S015 - M.A. ECONOMICS  

First Year - Second Semester 

ASSIGNMENTS 

முதுகலைப் பொருளொதொபம் – இபண்டொம் ருவம் 

உள் நதிப்ீட்டு விொக்கள் 

 

2.1 - PUBLIC FINANCE     பொது ிதி  

Answer all questions  - அனத்து விாக்களுக்கும் வினை அிக்க 
 

1. Write short note on i) Private goods, ii) public goods, iii) Merit goods, and iv) Social goods.  

தினார் பாருட்கள், பாதுப் பாருட்கள், மநம்ட்ை பாருட்கள், 

சமூகப் பாருட்கள் ஆகினனவ ற்ின சிறு குிப்புகன எழுதுக. 

2. Discuss the Wise man – Peacock Hypothesis of public expenditure. 

னவஸ் மநன் – கீாகின் பாது பசவு ற்ின எடுமகாின 
விவரிக்க. 

3. Discuss different approaches to tax structure. What are the major determinants of tax 

structure? 

வரி அனநப்ின் ல்மவறு அணுகுமுனகன விவரிக்க. வரி 
அனநப்ின ிர்ணனிக்கும் காபணிகள் னானவ? 

4. Evaluate the salient features of the recent finance commission recommendations.  

சநீத்தின ிதி ஆனணன ரிந்துனபகின் முக்கின அம்சங்கன 
நதிப்டீு பசய்க. 

5. Assess the relative importance of direct and indirect taxation with special reference to 

economic development of a developing economy.  

வரும் பாருாதாப வர்ச்சினின் அடிப்னைனில் மபடி நற்றும் 
நனமுக வரிவிதிப்ின் முக்கினத்துவங்கன நதிப்ிடுக. 

 

  



2.2 - MONETARY ECONOMICS     ணவினல் பொருளொதொபம்  

Answer all questions  - அனத்து விாக்களுக்கும் வினை அிக்க 
 

1. Critically discuss Milton Friedman’s reformulated quantity theory of money. 

நில்ைன் ிரீட்நின் திருத்தப்ட்ை ணக் மகாட்ாட்னை 
திாய்வுைன் விவரிக்க. 

2. Explain Keynesian theory of interest rate. How for it differs from other theories. 

கீன்சின் வட்டி வதீக் மகாட்ாட்டின விக்குக. இது எவ்வாறு ி 
மகாட்ாடுகிிருந்து மவறுடுகிது. 

3. Explain the role of Non-banking financial intermediaries in economic development.  

பாருாதாப முன்மற்த்தில் வங்கி சாபா ிதி 
இனைத்தபகர்கின் ங்கு னாது? 

4. Describe the functions of commercial banks. Explain the process of credit creation through 

commercial banks. 

வணிக வங்கிகின் ணிகன விவரிக்க. வணிக வங்கிகின் 
கைன் உற்த்தி பசனல்ாட்டின விக்குக. 

5. What are the objectives of monetary policy? Write a note on recent monetary policy 

changes in India.    

ணக் பகாள்னகனின் மாக்கங்கள் னானவ? இந்தினாவின் சநீத்தின 
ணக் பகாள்னக நாறுதல் ற்ின குிப்பு வனபக. 

 

  



2.3 – MATHEMATICS FOR ECONOMICS   பொருளொதொபத்திற்கொ கணிதம் 

Answer all questions  - அனத்து விாக்களுக்கும் வினை அிக்க 
 

1. What is an Economic Model? Explain the ingredients of an Economic model. 

பாருாதாப நாதிரி (அ) உரு என்ால் என்? பாருாதாப 
நாதிரினின் மசர்க்னக உறுப்புக்கன விவரிக்க.  

2. Solve the following system of equations using Cramer’s rule. 

x + y + z = 1 

2x –y + z = 4 

2x + y + 2z = 3 

 

கிபாநரின் விதினனப் னன்டுத்தி, கீழ்க்கண்ை சநன்ாடுகனத் 
தீர்க்க.  

x + y + z = 1 

2x –y + z = 4 

2x + y + 2z = 3  

3. State and prove the relationship between average revenue, marginal revenue and price 

elasticity of demand.  

சபாசரி வருவாய், இறுதிின வருவாய் நற்றும் வினத் மதனவ 
பகிழ்ச்சி ஆகிவற்ிற்கினைமன உள் பதாைர்ினக் கூி 
ிரூிக்க.   

4. The demand function of a product is p = 30 – x; and the cost function is C = x2 + 6x + 7. 

Then at which level of production maximum profit can be earned and what would be 

corresponding value of price, profit and total revenue?  

ஒரு பாருின் மதனவ சார்பு  p = 30 – x  ஆகவும் பசவுச் சார்பு   C 
= x2 + 6x + 7ஆகவும் உள்து . எில், எந்த உற்த்தி அவில் உச்ச 
அவு இாம் ஈட்ை முடிமம் என்னதமம் , இந்தினனில் 
வின, இாம் நற்றும் பநாத்த வருவாய் நதிப்புகள் னானவ? 

5. The Utility function and the budget constraint of a consumer are U = x2  y3 and x + 4y = 10 

respectively. Find the optimum commodity purchases for the consumer.   

ஒரு நுகர்மவாரின் நுகர்வுச்சார்பு நற்றும் பசவுக் கட்டுப்ாடுகள் 
முனமன          U = x2 y3 நற்றும்  x + 4y = 10 ஆகும் . எில், அந்த 
நுகர்மவார் வாங்கும் பாருட்கின் உத்தந அவினக் காண்க. 

 



2.4 – REGIONAL ECONOMICS    வட்டொபப் பொருளினல் 

Answer all questions  - அனத்து விாக்களுக்கும் வினை அிக்க 
 

1. Discuss the scope of Regional economics. What are the objectives of Regional economic 

analysis?  

வட்ைாபப் பாருினின் எல்னனன விவரிக்க. வட்ைாபப் 
பாருாதாப ஆய்வின் மாக்கங்கள் னானவ? 

2. Analyse Myrdal’s spread effect and backwash effect theory of regional economic 

development. 

வட்ைாபப் பாருாதாப முன்மற்த்திற்கா ‘நிர்ைால்’ ன் 
ின்தள்ளும் வினவு நற்றும்  பவல் வினவு மகாட்ாட்டின 
ஆபாய்க. 

3. Critically discuss Weber’s theory of location. 

‘பவப்ர்’ ன் இருப்ிைக் மகாட்ாட்டின திாய்வுைன் விவரிக்க. 

4. Discuss the interstate variations of poverty and unemployment in India. 

இந்தினாவில் நாிங்களுக்கினைமன உள் வறுனந நற்றும் 
மவனவாய்ப்ின விவரிக்க. 

5. Discuss the problems of developing the backward area in India.  

இந்தினாவில் ின்தங்கின குதிகன முன்மற்றுவதில் உள் 
சிக்கல்கன விவரிக்க. 

 

 

 

 


