
 

 

ANNAMALAI   UNIVERSITY 
(Accredited with 'A" Grade by NAAC) 

Directorate of Distance Education 

S006 – B.A. Economics   -   Fourth Semester  -   2022-2023 
 

Instructions for submission of Assignment for Fourth 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. 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 

– IV Semester”  

9. Send all assignments of the Fourth semester in one envelope 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 Fourth Semester:  15.04.2023  

Last Date for submission with late fee ` 300/- :    29.04.2023  

 

Dr. R. SINGARAVEL  
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B.A. ECONOMICS  

Second Year - Fourth Semester 

ASSIGNMENTS 

இளங்கலை ப ொருளொதொரம் – நொன்கொம்  ருவம் 

 

PART-I TAMIL-IV 
 

2410 –தொள்- தமிழ் இைக்கிய வரைொறு –I 

1. முச்சங்கங்கள் ற்ினக் கருத்துக்கள யிக்கு  

2. த்துப்ாட்டில் அளநந்த ஆற்றுப்ளை நூல்கள் ற்ி டுத்துளபக்க  

3. சங்க இக்கினத்தின் தித்தன்ளநளனச் சுட்டுக 

4. சிறுகளதனின் ததாற்ம் யர்ச்சி குித்து கட்டுளபக்க  

5. சநணர்கள் தநிழுக்குச் சசய்த சதாண்டிள நதிப்ிடுக  

 

PART-I ENGLISH-IV 
 

2420 - ENGLISH THROUGH LITERATURE IV: FICTION 

Write in about 250 words on the following topics: 

1. The Character of Pip 
2. The Novels of Charles Dickens 
3. The theme of Revenge in Great Expectations 
4. Critical Appreciation of “Possession” 
5. Common Errors in the use of English 

 

PART - III 

 

006E2430 - PUBLIC FINANCE  /  006T2430  & ö£õx{v 

Answer all questions  - அளத்து யிாக்களுக்கும் யிளை அிக்க 

1. Critically explain the theory of ‘Principle of Maximum Social 
Advantage’. 

‘அதிகட்ச (அ) உச்சிள சமூக ன்ளந க் சகாள்ளக’ ன் தகாட்ாட்ளை 
யிநர்ச ரீதினாக யிக்குக.  

2. Critically examine the principles of public expenditure. 

சாதுச் சசயிங்கின் தகாட்ாடுகள யிநர்ச ரீதினாக ஆபாய்க.  



3. What are the characteristics of a good tax system? Critically 
discuss the canons of taxation.  

ஒரு சிந்த யரி அளநப்ின் தன்ளநகள் னாளய?  யரி யிதிப்ின்  ினதி  (அ) 
யிதிகள யிநர்ச ரீதினாக யியாதிக்க.  

4. What are the major Sources of public debt? Explain the factors 
affecting the growth of public debts. 

சாதுக் கைின் முக்கின ஆதாபங்கள் னாளய ? சாதுக் கைன்கின் யர்ச்சிளன 
ிர்நாிக்கும் காபணிகள யிக்குக. 

5. Examine the major recommendations of Indian Finance 
commissions. 

இந்தின ிதிக்குழுயின்  முக்கின ரிந்துளபகள ஆபாய்க.  

 

****** 

   

006E2440 - RURAL DEVELOPMENT  /  006T2440  & FµP ÁÍºa] 

Answer all questions  - அளத்து யிாக்களுக்கும் யிளை அிக்க 

1. Define Rural economics and state the Scope of rural development. 

What are the indicators of rural development?  

கிபாநின சாருாதாபத்தின் இக்கணத்ளதக் யியரித்து  ஊபக யர்ச்சினின்  
சசனல்பப்ளக் கூறுக. ஊபக யர்ச்சினின்  குிகாட்டிகள் னாளய?  

2. What do you mean by rural industrialization? Explain 
Gandhian approach to rural Industrialization. 

கிபாநப்பு சதாமில்நனநாக்கல் ன்ால் ன்? கிபாநப்பு 
சதாமில்நனநாக்கலுக்கா காந்தின அணுகுமுளளன யிக்குக.  

3. Explain the role of NGOs in Rural Development.  

ஊபக யர்ச்சினில் அபசு சாபா தன்ார்ய சதாண்டு ிறுயங்கின் ங்ளக 
யிக்குக. 

4. Discuss Various Rural Development programmes / Schemes in 
India.  

இந்தினாயில் உள் ல்தயறு ஊபக யர்ச்சி திட்ைங்கள் ற்ி யியாதிக்கவும்.  

5. Explain the functions and the implementation of rural health care 

programmes. 

கிபாநப்பு சுகாதாபத் திட்ைங்கின் ணிகள் நற்றும் அயற்ள 
சசனல்டுத்துயதின் சசனல்ாடுகள யிக்குக. 



 


