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015E2410  -  GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT  
015T2410  -  E»P©¯©õUPÀ ©ØÖ® @©®£õk 

 

Answer ALL questions - அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினை அளிக்க 

1. Define ‘Globalisation’. What are the major components of 
contemporary Globalization? 

 'உலகமயமாக்கல்' என்பனை வனரயறுக்கவும். சமகால உலகமயமாக்கலின் 
முக்கிய கூறுகள் யானவ? 

2. Why trade is called an engine of growth? 

 வர்த்ைகம் ஏன் வளர்ச்சியின் இயந்ைிரம் என்று அனழக்கப்படுகிறது ? 

3. Explain the role of FDI in Developing Countries under 
Globalisation era. 

 உலகமயமாக்கல் காலத்ைில் வளரும் நாடுகளில் அந்நிய நநரடி முைலீட்டின் ( FDI) 
பங்கினை விளக்குக. 

4. Discuss the effects of Globalization on human development. 

 மைிை வள நமம்பாட்டில் உலகமயமாக்கலின் வினளவுகள் பற்றி விவாைிக்கவும் 

5. Explain the effect of globalisation on poverty in India.  

 இந்ைியாவில் வறுனமயின் மீைாை உலகமயமாக்கலின் ைாக்கத்னை விளக்குக.  
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015E2420  -  RESEARCH METHODOLOGY    

015T2420  -  B#Ä ö|Ô•øÓPÒ 

 

Answer ALL questions - அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினை அளிக்க 
1. What do you mean by research? Describe the different types of 

research. 
 ஆராய்ச்சி என்றால் என்ை? ஆராய்ச்சியின் பல்நவறு வனககனள விவரிக்கவும். 
2. What are the sources of hypothesis? Explain the characteristics 

of a good hypothesis. 
 கருதுநகாளின் ஆைாரங்கள் யானவ? ஒரு நல்ல கருதுநகாளின் சிறப்பியல்புகனள 

விளக்குக. 
3. Distinguish between Questionnaire and Schedule. What are the 

Characteristics of a good questionnaire? 

 விைாப்பட்டியல் மற்றும் விைாத்தைாகுைினய நவறுபடுத்துக. ஒரு நல்ல 
விைாப்பட்டியலின் பண்புகள் யானவ? 

4. Distinguish between census and sampling methods. Explain 
various methods of selecting a sample.  

 முழுத் தைானக கணக்தகடுப்பு மற்றும் மாைிரி முனறகனள நவறுபடுத்துக. ஒரு 
மாைிரினயத் நைர்ந்தைடுப்பைற்காை பல்நவறு முனறகனள விளக்குக.  

5. What are the different types of research reports. Explain the formate of a 

thesis.  

 ஆராய்ச்சி அறிக்னககளின் பல்நவறு வனககள் யானவ? ஆய்வறிக்னகயின் 
வடிவனமப்னப விளக்குக. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

015E2430  -  ENERGY ECONOMICS 

015T2430  -  G›ŒUv ö£õ¸Î¯À 

 

Answer ALL questions - அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினை அளிக்க 
1. Explain the Meckelvey Approach on energy recourses.  
 ஆற்றல் (அ) எரிசக்ைி வளங்கள் குறித்ை தமக்கல்வி அணுகுமுனறனய 

விளக்குக. 
2. Explain the importance of energy recourses on Economic 

Development. 
 தபாருளாைார வளர்ச்சியில் எரிசக்ைி ஆைாரங்களின் முக்கியத்துவத்னை 

விளக்குக. 
3. Write essays on  (i) Hotelling Theorem; and (ii) Nardhus Model. 
 (அ) ந ாட்ைலிங் நைற்றம்; மற்றும் (ஆ) நார்ைஸ் உருமாைிரி பற்றிய 

கட்டுனரகனள எழுதுக.  
4. Discuss the factors affecting the Demand for and Supply of 

electricity. 
 மின்சாரத்ைின் நைனவ மற்றும் அளிப்பினைத் ைீர்மாைிக்கும் காரணிகனளப் பற்றி 

விவாைிக்க. 
5. Critically analyse the relationship between Energy and 

Environment. 
 ஆற்றல் (அ) எரிசக்ைி மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு இனையிலாை தைாைர்பினை  

பகுத்ைாய்க. 
 

 

 

  



 

015E2440  -  HEALTH ECONOMICS 

015T2440  -  |»¨ ö£õ¸Íõuõµ® 

 
 

Answer ALL questions - அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினை அளிக்க 
1. Define the concept of Health.  Explain various dimensions of 

health. 
 ஆநராக்கியத்ைின் கருத்னை வனரயறுக்கவும். ஆநராக்கியத்ைின் பல்நவறு 

பரிமாணங்கனள விளக்குக. 
2. Define Health development. What are the various indicators of 

health? 

 சுகாைார வளர்ச்சினய வனரயறுக்கவும். ஆநராக்கியத்ைின் பல்நவறு குறியடீுகள் 
யானவ? 

3. What are the major determinants of health? Explain the role of 
education on health. 

 ஆநராக்கியத்னை ைீர்மாைிக்கும் முக்கிய காரணிகள் யானவ ? ஆநராக்கியத்ைில் 
கல்வியின் பங்கினை விளக்குக. 

4. Discuss the characteristics of a good health care service. 
 ஒரு நல்ல சுகாைார நசனவயின் சிறப்பியல்புகனளப் பற்றி விவாைிக்கவும்.  
5. Explain the concepts of QALYs and DALYs. What are their 

limitations? 

 ைரம் சரிதசய்யப்பட்ை வாழ்க்னக ஆண்டு (QALYs) மற்றும் இயலானம-
சரிதசய்யப்பட்ை வாழ்க்னக ஆண்டு (DALYs) ஆகிய  கருத்துகனள விளக்குக. இக் 
கருத்துக்களின் யானவ? 
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