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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 “M.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.  
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015E2310  -  ECONOMICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT /  

015T2310  -  ÁÍºa] ©ØÖ® @©®£õmk ö£õ¸Íõuõµ® 
 

Answer ALL questions - அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை அிக்க 
 

1. Distinguish between the concepts of economic growth and economic 

development. Discuss the factors that influence economic development of a 

country. 

 பாருாதாப யர்ச்சி நற்றும் பாருாதாப மநம்ாடு எனும் கருத்துகன 
மயறுடுத்துக. ஒரு ாட்டின் பாருாதாப யர்ச்சினன ிர்நாிக்கும் 
காபணிகனப் ற்ி யியாதிக்கவும். 
 

2. Explain the working of Critical minimum effort theory. 

 முக்கின குனந்தட்ச முனற்சி மகாட்ாட்டின் பசனல்ாட்டின யிக்குக. 
 

3. Critically examine the Solow model of economic growth. 

 பாருாதாப யர்ச்சிக்கா மசாமாயின் உரு நாதிரினன திாய்வு பசய்க.  
 

4. Enumerate the role of technological progress in the economic development of 

an under developed country. 

 ஒரு யர்சசி குன்ின ாட்டின் பாருாதாப யர்ச்சினில் பதாமில்நுட் 
முன்மற்த்தின் ங்னகக் கணக்கிடுக. 
 

5. Describe the role of agriculture and industry in economic growth of a country? 

 ஒரு ாட்டின் பாருாதாப யர்ச்சினில் மயாண்னந நற்றும் 
பதாமில்துனனின் ங்கின யியரிக்கவும்? 
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015E2320  -  INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE /  

015T2320  -  £ßÚõmk Áõo£® ©ØÖ® {v 
 

Answer ALL questions - அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை அிக்க 
 

1. State and explain the Heckscher-Ohlin theory of international trade and the 

conditions underlying it. 

 ஹக்சர் – ஓஹிின் (H – O) ின் ன்ாட்டு யாணி மகாட்ாட்டின கூி 
யிக்குக. நற்றும் அனத தீர்நாிக்கும் ிந்தனகன கூறுக . 
 

2. Explain the Vernon’s Product Cycle theory of international trade. 

 பயர்ின் ன்ாட்டு யாணி உற்த்தி சுமற்சி மகாட்ாட்டின யிக்குக . 
 

3. Distinguish between expenditure switching and expenditure changing policies 

for balance of payments adjustment. Discuss the effectiveness of devaluation 

in correcting a balance of payments deficit. 

 அனல்ாட்டு பசலுத்து ினனன சரி பசய்யதற்கா பசவு திருப் நற்றும் 
பசவு நாற்க் பகாள்னககன மயறுடுத்துக . பசலுத்து ின 
ற்ாக்குனனன சரி பசய்யதில் ண நதிப்ிமப்ின் தின யியரிக்க . 
 

4. i) Discuss the role of foreign direct investment in the development of 

developing countries.  

ii) Trace the reasons for the spread of Multinational Corporations in 

developing countries. 

 அ) யரும் ாடுகின் யர்ச்சினில் அந்ின மபடி முதலீட்டின் ங்கின 
ஆபாய்க. 
ஆ) யரும் ாடுகில் ன்ாட்டு ிறுயங்கின் பயலுக்கா காபணங்கள் 
னானய?  

 

5. What are the types of Exchange rate risk? Explain various methods of 

managing exchange rate risk. 

 பசயாணி நாற்று யிகித இைரின் யனககள் னானய? பசயாணி நாற்று 
யிகித இைனப சநாிக்கும் ல்மயறு முனகள் னானய? 
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015E2330  -  ENVIRONMENTAL ECONOMICS /  

015T2330  -  ”ØÖa‹ÇÀ ö£õ¸Íõuõµ® 
 

Answer ALL questions - அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை அிக்க 
1. Write short notes on the following: 

a) Environmental system  

b) Market failure 

c) Externalities.  

d) Features of public good. 

 கீழ் காண்னயகளுக்கு சிறு குிப்ின எழுதுக:  
அ) சுற்றுச்சூமல் அனநப்பு  
ஆ) சந்னத மதால்யி 
இ) பயி யினவுகள். 
ஈ) பாதுப் ண்ைங்கின் தன்னநகள். 

 

2. Critically examine the Coase theorem on the allocation of property rights.  

 பசாத்து உரினநகள் ஒதுக்கீடு குித்த மகாஸ் மதற்த்னத திாய்வு பசய்க.  
 

3. Discuss the steps involved in Cost Benefit Analysis for Environment Impact 

Assessment. 

 சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்டீ்டிற்கா பசவு -ன்னந குப்ாய்யில் உள் 
டிகனப் ற்ி யியாதிக்க. 
 

4. Write short notes on the following: 

a) Natural resources 

b) The Hotelling theorem 

c) Common Property Resources 

d) Tragedy of Commons 

 கீழ் காண்னயகளுக்கு சிறு குிப்ின எழுதுக:  
அ)  இனற்னக யங்கள் 
ஆ) மஹாட்ைின் மதற்ம் 
இ)  பாதுச் பசாத்து யங்கள் 
ஈ)  பாதுச் பசாத்தின் மசாகம் 

 

5. Discuss the sources, effects and remedial measures for the Global 

Environmental Issues. 

 உகாயின சுற்றுச்சூமல் ிபச்சினகளுக்கா ஆதாபங்கள் , யினவுகள் 
நற்றும் தீர்வு ையடிக்னககள் ற்ி யியாதிக்க. 
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015E2340  -  GENDER ECONOMICS  

015T2340  -  £õ¼Ú¨ ö£õ¸Íõuõµ® 
 

Answer ALL questions - அனத்து யிாக்களுக்கும் யினை அிக்க 
 

1. Explain the significance of gender equality in economic development. 

 பாருாதாப முன்மற்த்தில் ாி சநத்துயத்தின் முக்கினத்துயத்னத 
யிக்குக. 
 

2. Critically discuss the Becker’s model on household economics.  

 யடீ்டுப் பாருாதாபத்தில் பக்கரின் நாதிரினன திாய்வுைன்  யியாதிக்க.  

 

3. What is gender discrimination? Analyse various fields of gender 

discrimination.  

 ாி ாகுாடு என்ால் என்? ாி ாகுாட்டின் ல்மயறு துனகன 
குப்ாய்வு பசய்க. 
 

4. Explain the impact of Globalisation on women's development in developing 

countries. 

 யரும் ாடுகில் பண்கின் யர்ச்சினில் உகநனநாக்கின் தாக்கத்னத 
யிக்குக. 
 

5. Explain the process and approaches of women empowerment. 

 பண்கள் மநம்ாட்டின் பசனல்ின நற்றும் அணுகுமுனகன யிக்குக. 
 

 

******************** 


