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023 KJepiy tzpftpay; 

 Kjy;gUtk; 

fy;tpahz;L (2021-2022) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs; 

 

,f;ifNal;by; ,ay;gwp jhSf;Fupa jiyg;Gfs; cs;sd. ehd;F jhs;fSf;Fk; 

cupa ,ay;gwphs;fs; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. mwpTiufspd;gb khztu;fs; vOj 

Ntz;Lk;. 

1. rku;gpj;jYf;F filrp ehs;: 15-05-2022  

2. fhyjhkjf; fl;lzk; &.300/- nrYj;jp rku;g;gpg;gjw;Fupa filrp ehs;:31-05-2022  

Fwpg;G: 

1. f;Fg; gpwF mDg;gg;ngWk 31-05-2022; ,ay;gwpjhs; kjpg;gPL nra;ag;glkhl;lhJ. 

2. ,ay;gwpjhs;fs; khztupd; ifnaOj;jpy; mika Ntz;Lk;. jl;lr;Rr; 

nra;ag;gl;ljhfNth> mr;rplg;ngw;wjhfNth> Gifg;gl efy; vLf;fg;gl;ljhfNth 

,Uj;jy; $lhJ> 

3. ,ay;gwpjhs;fs; KOePs nts;isj;jhspd; xU gf;fj;jpy; kl;Lk; vOjg; 

ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. 

4. ,ay;gwpjhs;fs; (xt;nthU gf;fj;jpd; Nky;Gwj;J tyJgf;f %iyapy; Nru;f;if 

vz; Fwpf;fg;gl Ntz;Lk;) ciwapy; itf;fg; ngw;W> ,af;Feu;> njhiyJ}uf; 

fy;tp ,af;ffk;> mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk;> mz;zhkiy efu; - 608 002 

vd;w Kftupf;Fg; gjpT mQ;rypy; mDg;gg; ngw Ntz;Lk;. 

5. Nru;f;if vz;> ghlj;jpd;ngau;> vd;d jiyg;G Kjypad Kiwahff; 

Fwpg;gplg;ngwhj ,ay;gwpj;jhs;fs; ftdj;jpw;F nfhs;sg;glkhl;lh. 

6. khztu;fs; ,ay;gwpjhs;fis mDg;Gk; NghJ midj;J jhs;fSf;Fk; cupa 

,ay;gwpjhs;ifs xNu jghypy; mDg;GkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwhu;fs;. gFjp 

(Partial) ,ay;gwpjhs;fs; kjpg;ngz; ngWtjw;F vLj;Jf;nfhs;sgl khl;lhJ. 

xt;nthU jhSf;Fk; nfhLf;fg;gl;Ls;s Ie;J tpdhf;fSf;Fk; (xU Nfs;tpf;F 

ehd;F gf;fq;fSf;F kpfhky;) tpilaspf;f Ntz;Lk;. xt;nthU ,ay;gwpjhSk; 25 

kjpg;ngz;fs; nfhz;lJ MFk;. 



023 KJepiy tzpftpay; Kjy;gUtk; fy;tpahz;L (2021-2022) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs 

 

023T1210- நித வ மநாண்மந  

1. 
வயல கு்ான்வு சென்முலம் டிகல தகுத்  

எடுதத்ுக்காடட்ுகளுட் ஆபாயுங்க். 

2. 

m) நித ய வநாண்லநலன யலபனறுக்கவுந். 

ணினாப ்வநாண்லந ந்றுந் நித ய வநாண்லந 

ஆகினய்ல வயறுடுதத்ுங்க். 

 
(M) நித ய வநாபக்் தங்க் ிறுயதத்ி் 

எதிபச்கா்ளுந் ெயா்கல விக்குங்க். 

3. 
m) நித யதல்த நதி்பிடுயத்கா முலகல 

டட்ினலிடுங்க். 

 
(M) நித ய தகய் அலந்பி் ்லநக் ந்றுந் 

தீலநகல விக்குங்க். 

4. சிறு குறி்ல எழுதவுந்: 

 m) வதபவ்ு சென்முலம் டிகல எழுதுங்க். 

 
(M) சென்தி் நதி்பீடட்ி் வீ முலகல 

வியபிக்கவுந். 

5. 
குலதீப ் எ்ா் எ்? ஒழுங்கு டயடிக்லகம் 

லடமுலலன விக்குங்க். 

 
 

023T1220- ிதி மநாண்மந 

1. ிதி ிபய்ாகதத்ி் ்வயறு சென்ாடுகல 

வியபிக்கவுந். 

2. 

 

ஒரு இபொன ிறுயந் தது ிறுயதத்ி் ஒரு 

ங்கி் வில  ரூ. 20/- வீதந் வி்து . ிறுயந்  ஒரு 

ங்கி்கா ங்காதானநாக  ரூ.2/- ஐ  கடத் ஆண்டு 

சகாடுதத்து. ிறுயதத்ி் நதி்பிட்டட் யபெ்ச்ி 

ஆண்டுக்கு 5% ஆகுந்.  இய்ல சகாண்டு; 

       A) ிறுயதத்ி் மூதெ ் செலயத் 

தீபந்ாிக்கவுந். 

       B) ிறுயதத்ி் எதிப்ாபக்்க்டுந் யபெ்ச்ி 

விகிதந்  

               (a) 8% (b) 3% ஆகக ் குலத்ா், ங்கி் 

நதி்பிட்டட் ெல்த விலலனத் தீபந்ாிக்கவுந். 

 



3. மூத யபவு செவுத் திடட் நதி்பீடட்ு 

நுட்ங்களுக்கா ்வயறு டிகல விக்குங்க். 

4. திப ்கடட்லந்பி்கா MM அணுகுமுலலன 

விக்குங்க் 

5. கவிகுநாப ் ிறுயந்  சி்ல வி்லம் 

ஈடுடட்ு்து. பி்யருந் தகய்கிலிருத்ு 

அயபக்ி் சென்ாடட்ு மூதத ் வதலயகல 

ீங்க் கணிக்க வயண்டுந். 

A. எதிப்ாபக்்க்டுந் ஆண்டு வி்ல ரூ.650000 

B .ிகப ாந் வி்ல விலம்  25% 

C. கடாிகளுக்கு ெபாெபி கட் 10 யாபங்க் 

அனுநதிக்க்டுகிது 

D. கடாபக்ா் அனுநதிக்க்டட் ெபாெபி 

கட் 4 யாபங்க் 

E. ெபாெபி ங்குக் (வி்ல வதலயம் 

அடி்லடம்) 8 யாபங்க் 

எதிப்ாபா செவுக்  20% அனுநதிக்கவுந். 

 
 

023T1230- வணிக ஆபான்சச்ி மும 

1. m) ஆபான்ெச்ி யலககல விக்குங்க். 

 (M) கருதுவகாி் ் குணங்க் எ்? 

2. ஆபான்ெச்ி யடியலந்பு எ்ா் எ்? ்வயறு 

யலகனா நாதிபிகல விக்குங்க். 

3. முத்லந ந்றுந் இபண்டாந் ில தபவுகல 

வயறுடுதத்ுங்க். 

4. m) யலக-I ந்றுந் யலக-II பிலமகல 

யலபனறுக்கவுந். 

 (M) அவுரு ந்றுந் அவுரு அ்ாத வொதல 

எ்ா் எ்? ஒய்சயா்றிலிருத்ுந் ஒரு 

உதாபணதத்ுட் விக்கவுந். 

`5. அறிக்லக எழுதுயத் சாரு் ந்றுந் 

முக்கினதத்ுயதல்த விக்குங்க். 
 

023T1240- வணிக கு்ான்வு 

1. யணிக கு்ான்வுகி் திடட் கடட்ங்க் ந்றுந் 

அணுகுமுலக் ்றி வியாதிக்கவுந். 



2. யணிகதத்ி் தகய் சதாழி்நுட்தல்த் 

ன்டுதத்ுயத் வாக்கந் ்றி சுருக்கநாக விக்கவுந். 

3. சயய்வயறு OLAP கடட்லந்புகல் ்றி  விபியாக  

வியாதிக்கவுந். 

3. பிநாண நாதிபிக்-யாம்க்லகெ ் சும்சிலன வியபநாக 

விக்குங்க். 

4. யணிக கு்ான்வுகி் சென்தி் ந்றுந் அவீடட்ு 

முலம் சொ்கல வியபிக்கவுந். 
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