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Instructions for submission of Assignment for Third Semester: 

1. Following the introduction of semester pattern, it becomes mandatory for candidates to 

submit assignments for all the courses of the Programme. Assignment topics for all the 

courses are intimated to candidates through website (www.audde.in). 

2. Assignments for each course carry 25 marks. Candidates should submit assignments for 

each Course / subject separately. (5 Questions x 5 Marks = 25 marks). 

3. The answers for each Course / subject should not exceed 20 pages.  

4. Assignments should be in the own handwritten of the student concerned and not type-

written or printed or photocopied.  

5. Assignments should be written on A4 Paper on one side only. Write your Enrollment 

number on the top right corner of all the pages. 

6. Add a template page and provide details regarding your Name, Enrollment number, 

Programme name, Course code and Title. Assignments without duly filled in template 

will not be accepted. 

7. Assignments should be handwritten only. Typed or Printed or Photocopied assignments 

will not be accepted. 

8. Send all assignments of the Third semester in one envelope and send by Register post to 

The Director, Directorate of Distance Education, Annamalai University, Annamalai 

Nagar - 608002. 

9. All assignments (with enrolment number marked on the top right hand corner on all 

pages) should be put in an envelope with superscription “B.A. Economics – Assignments 

– III Semester” and send to The Director, Directorate of Distance Education, 

Annamalai University, Annamalai Nagar – 608 002, Tamil Nadu by Registered Post. 

Dates to Remember  

Last date for submission of Assignments of Third Semester:  01.11.2022  

Last Date for submission with late fee ` 300/- :    15.11.2022  

Assignments sent after 15.11.2022 will not be considered for valuation.  

 

Dr. R. SINGARAVEL  

Director 

 



B.A. ECONOMICS  

Second Year - Third Semester 

ASSIGNMENTS 

இளங்கலல ப ொருளொதொரம் – மூன்றொம்  ருவம் 

 

இபண்டாம் ஆண்டு – Part –I Tamil-III 

 மூன்ாம் ருவம் 

தாள் : 006E2310உரபரட ாடகம் (B.A.,/B.Sc.,/B.B.A) 

5 x 5 = 25 

1) பண்ணுாிரநச் சிந்தரகள் ற்ி நாதரவனாவின் கருத்துக்கர விக்கி எழுதுக 

2) கனற்கன்ி ாடகம் சங்க நூற்கருத்துக்களுக்கு எங்கம் இடநித்துள்து. 

3) ரகககனின் பகாடுரநரனப் கபாசிாினர் எவ்வாறு புப்டுத்துகிார். 

4) இபாவணன் தூய்ரந குித்து நாணிக்கார் விக்கும் பசய்திகர பதிவுடுத்துக. 

5) கனற்கன்ி ாடகப் ாத்திபப்ரடப்ின் சிப்ிர எடுத்துரபக்க. 

Paper 006E2320– English through Literature-III (Drama)  

5 x 5 = 25 

Write in about 250 words on the following topics: 

1. Shakesperean Comedy. 

2. Character of Rosalind 

3. Character of Orlando. 

4. The Title of the Play, As You Like It 

5. Phrases and Clauses. 

  



 

5 x 5 = 25 

006E2330 - MONEY AND BANKING / 006T2330  & £n® ©ØÖ® Á[Q°¯À 

Answer all questions  - அனத்து விாக்களுக்கும் வினை அிக்க 

1. What are the kinds of money?   State and explain the various functions of 

money.  
ணத்தின் வனககள் னானவ? ணத்தின் ல்வவறு ணிகன கூி விக்குக . 
 

2. Explain Milton Friedman’s reformulation of the quantity theory of money.  
நில்ைன் ிரீட்வநின் சீர்திருத்தப்ட்ை ண அவு வகாட்ாட்டின விக்குக . 
 

3. What do you mean by money supply? Discuss the determinants of money 

supply. 
ணத்தின் அிப்பு என்தன் பாருள் னாது? ணத்தின் அிப்ினத் 
தீர்நாிப்னவ ற்ி விவரிக்க. 

 

4. What are the types of inflation? Explain various measures to control the 

inflation.  
ண வகீ்கத்தின் வனககள் னானவ? ணவகீ்கத்தின கட்டுப்டுத்தும் ல்வவறு 
முனகன விக்குக. 
 

5. Discuss the essential functions of a central bank. 

னநன வங்கினின் அத்தினாவசின ணிகன விவரிக்க . 
 

5 x 5 = 25 

 

006E2340  -  PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION /  

006T2340  & ö£õx{ºÁõPU @Põm£õkPÒ 

 

Answer all questions  - அனத்து விாக்களுக்கும் வினை அிக்க 

1. What are the various approaches to the study of Public Administration? 

Explain the relationship between Public Administration and other sciences.  
பாது ிர்வாகத்தின னில்வதற்கா ல்வவறு அணுகுமுனகள் னானவ ? 
பாது ிர்வாகத்திற்கும் ி அிவினல் களுக்கும் இனைவனனா பதாைர்ின 
விக்குக. 



 

2. Explain different agencies to assist the chief executive in carrying out his 

duties and responsibilities. 
தனனந ிர்வாகி வநற்பகாள்ளும் கைனநகள் நற்றும் பாறுப்புகளுக்கு துனண 
புரியும் ல்வவறு முகனநகன விக்குக .   

 

3. Explain the nature, scope and functions of Organization and Method (O & M) 

in Public Administration.  
பாது ிர்வாகத்தின் அனநப்பு நற்றும் முனனின்  (O & M) தன்னந, எல்ன 
நற்றும் ணிகன விக்குக. 
 

4. Discuss the different kinds of managerial practices adopted in policy making.  
பகாள்னக உருவாக்கத்தில் வநற்பகாள்ளும் ல்வவறு விதநா ிர்வாக 
னைமுனகன விவரிக்க.   

 

5. Define the concept e_ Governance in Public Administration. Explain the 

Stages of e_ Governance. 

பாது ிர்வாகத்தில் நின்_ஆளுனக (e_ Governance) என் கருத்தின 

வனபனறுக்க. நின்_ஆளுனகனின் (e_ Governance) ினகன விக்குக. 
 

 

***** 


