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njhiyJ}uf; fy;tp ,af;ffk; 

009- ,sepiy tzpftpay –மூன்றாம் gUtk; 

fy;tpahz;L (2022-2023) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs; 

 

,f;ifNal;by; ,ay;gwpjhSf;Fupajiyg;Gfs; cs;sd. ehd;Fjhs;fSf;Fk; 

cupa ,ay;gwphs;fs; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. mwpTiufspd;gbkhztu;fs; vOjNtz;Lk;. 

1. rku;gpj;jYf;Ffilrpehs;:01.11.2022 

2. fhyjhkjf; fl;lzk; &.300/- nrYj;jprku;g;gpg;gjw;Fupafilrpehs;: 15.11.2022 

Fwpg;G: 

1. 15.11.2022f;Fg; gpwFmDg;gg;ngWk; ,ay;gwpjhs; kjpg;gPLnra;ag;glkhl;lhJ. 

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

nra;ag;gl;ljhfNth>mr;rplg;ngw;wjhfNth>Gifg;glefy; vLf;fg;gl;ljhfNth ,Uj;jy; $lhJ> 

3. ,ay;gwpjhs;fs; KOePsnts;isj;jhspd; xUgf;fj;jpy; kl;Lk; vOjg; ngw;wpUf;fNtz;Lk;. 

4. ,ay;gwpjhs;fs; (xt;nthUgf;fj;jpd; Nky;Gwj;JtyJgf;f %iyapy; Nru;f;ifvz; 

Fwpf;fg;glNtz;Lk;) ciwapy; itf;fg; ngw;W>,af;Feu;>njhiyJ}uf; fy;tp 

,af;ffk;>mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofk;>mz;zhkiyefu; - 608 002 vd;wKftupf;Fg; 

gjpTmQ;rypy; mDg;gg; ngwNtz;Lk;. 

5. Nru;f;ifvz;>ghlj;jpd;ngau;>vd;djiyg;GKjypadKiwahff; Fwpg;gplg;ngwhj 

,ay;gwpj;jhs;fs; ftdj;jpw;Fnfhs;sg;glkhl;lh. 

6. khztu;fs; ,ay;gwpjhs;fismDg;Gk; NghJmidj;Jjhs;fSf;Fk; cupa 

,ay;gwpjhs;ifsxNujghypy; mDg;GkhWNfl;Lf; nfhs;sg;gLfpwhu;fs;. gFjp (Partial) 

,ay;gwpjhs;fs; kjpg;ngz; ngWtjw;FvLj;Jf;nfhs;sglkhl;lhJ. 

xt;nthUjhSf;Fk; nfhLf;fg;gl;Ls;sIe;Jtpdhf;fSf;Fk; 

(xUNfs;tpf;Fehd;Fgf;fq;fSf;Fkpfhky;) tpilaspf;fNtz;Lk;. xt;nthU ,ay;gwpjhSk; 25 

kjpg;ngz;fs; nfhz;lJMFk;. 

 

 

 



009 ,sepiytzpftpay 

மூன்றாம்  ;gUtk; 

fy;tpahz;L (2022-2023) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs; 

_____________________________________________________________________________________ 

009T2310-English Composition 

5x5=25 

Write, in about 250 words, on the following topics: 

1. Character of Pip 

2. The Title of the Novel, Great Expectations  

3. Character of Estella 

4. The Opening Chapters of the Novel, Great Expectations. 

5. Reading Skills 

 

009T2320-;வணிகப ாருளாதாரம் 

5x5=25 

1. a).  xU thzpg epWtdj;jpd; gy;NtW Nehf;fq;fis tpsf;Ff. 

    b). Nkyhz;ikg; nghUspay;,  Kd;Ndhf;fp jpl;lkply; kw;Wk; KbntLj;jy; 
Mfpatw;wpw;F trjp nra;fpwJ – tpthjpf;f. 

2. Njit nefpo;r;rp fUj;jpd; eilKiw gad;fis tpsf;Ff. 

3.  FWfpa fhy kw;Wk; ePz;l fhy ruhrhp nryT NfhLfspd; jd;ik gw;wp 
tpsf;Ff. 

4. cw;gj;jprhh;ig tiuaWj;J mjd; rpwg;gpay;Gfis $Wf. 
 
5. epiwTg; Nghl;b kw;Wk; Kw;Whpik Mfpatw;wpw;fpilNa NtWgLj;Jf. 

 

 
 

 



009T2330-;tzpftpay; rl;lk; 

5x5=25 

1.ஒப்பந்தத்தத வதரயறுத்து,அதன் வதைப்பாட்தை விளக்குை. 

2.விற்பதை மற்றும் விற்பதை ஒப்பந்தம் இதையய உள்ள யவறுபாடுைள் ன்ை? விளக்குை. 

3.ஒப்பந்த ஒப்புறுதித்திற்கும் உத்தரவாத ஒப்பந்தத்திற்கும் இதையிலாை யவறுபாடுைதள 
விளக்குை. 

4.  ஒப்பதைவு செய்பவர் மற்றும் ஒப்பதைவு சபறுபவரின் உரிதமைள் மற்றும் ைைதமைதள 
விளக்ைவும். 

5.ெிறுகுறிப்புைதள ழுதவும்:  

அ)செல்லுபடியாகும் ஒப்பந்தத்தின் அத்தியாவெிய கூறுைள்,  

 ஆ)ஒப்பந்தத்தத மீறுவதற்ைாை தீர்வுைள்,     இ) யைவியட்ம்ப்ைர்,  

ஈ) பிதையாளரின் உரிதமைள். 

009T2340-Nky;epiy epjp fzf;fpay; 

5x5=25 

1. அ. நிதலயாை மூலதைத்திற்கும் ற்ற இறக்ைமாை மூலதைத்திற்கும் இதையிலாை 

யவறுபாடு. 

ஆ. கூட்ைாளிைளின் உரிதமைள் மற்றும் ைைதமைதள விவரிக்ைவும்.  

2. ராமுவும் யைாபுவும் 2 : 1 ன்ற விைிதத்தில் லாபத்ததப் பைிர்ந்து சைாள்ளும் 
பங்குதாரர்ைள் 31.12.2020 அன்று நிலுதவயில் உள்ள நிறுவைத்தின் இருப்புநிதலக் 
குறிப்பு பின்வருமாறு 

ப ாறுப்புகள் 
Rs. 

ப ாத்துக்கள் 
Rs. 

மூலதைம் ைைக்கு:  சராக்ை தையிருப்பு 22,000 

ராமு 60,000 வங்ைிக் தையிருப்பு 2,000 

யைாபு 35,000 ைைைாளிைள்  30,000  

செலுத்த யவண்டிய ஊதியம்  5,000 ைழிக்ை: ஒதுக்ைீடு 2,000 28,000 

பற்பல ைைைநீ்யதார் 48,000 பில்ைள் சபறத்தக்ைதவ  12,000 

  ெரக்கு இருப்பு 18,000 

  முதலீடுைள் 12,000 

  மரச்ொமான்ைள் 4,000 

  ைட்டிைங்ைள் 50,000 



 1,48,000     1,48,000 

1.1.2021 அன்று யொமு பங்குதாரராை அனுமதிக்ைப்பட்ைார். யொமு சைாண்டு வர ரூ. 
லாபத்தில் ¼ பங்குக்கு மூலதைமாை 25,000. 

i) ெந்யதைத்திற்குரிய ைைன்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைீடு ரூ. 3,500 

ii) மரச்ொமான்ைள் ரூ. 3,500 

iii) ைட்டிைங்ைள் ரூ. 10,000 

iv) முதலீடு ரூ. 1,500 புத்தைங்ைளில் பதிவு செய்யப்பைவில்தல , இப்யபாது ைைக்ைில் 
சைாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 
v) தற்செயலாை சபாறுப்பு ரூ. 800 ஒரு குறிப்பிட்ை சபாறுப்பாைிவிட்ைது. சொத்துக்ைள் 
மற்றும் சபாறுப்புைள் பதழய மதிப்புைளில் ைாட்ைப்பை யவண்டும் ன்று 
பங்குதாரர்ைளிதையய ஒப்புக் சைாள்ளப்பட்டுள்ளது.  
யெர்க்தைக்குப் பிறகு சமயமாராண்ைம் மறுமதிப்படீு A/c மற்றும் புதிய இருப்புநிதலத் 
தாதளத் தயாரிக்ைவும்.  

3. A, B மற்றும் C ஆைியதவ முதறயய 3 : 2 : 1 ன்ற விைிதத்தில் இலாப நட்ைங்ைதளப் 
பைிர்ந்து சைாள்ளும் பங்குதாரர்ைள். நிறுவைம் 31.12.2020 அன்று ைதலக்ைப்பட்ைது , அந்த 
யததியில் அதன் இருப்புநிதல பின்வருமாறு:  

ப ாறுப்புகள் Rs. 
சொத்துக்ைள் 

Rs. 

மூலதை ைைக்குைள்:  ஆதல மற்றும் இயந்திரங்ைள் 28,500 

A 45,000 ெரக்கு  25,000 

B 5,000 பற்பல ைைைாளிைள் 25,000 

C 5,000 வங்ைிக் தையிருப்பு 1,500 

A இன்நைப்புக் ைைக்கு  750 Bஇன்நைப்புக் ைைக்கு  1,000 

பற்பல ைைைநீ்யதார் 20,000 Cஇன்நைப்புக் ைைக்கு  2,500 

செலுத்த யவண்டிய பில்ைள்  3,500 லாபம் மற்றும் இழப்புைைக்கு  750 

A இன்ைைன் 5,000   
 84,250  84,250 

ஆதல மற்றும் இயந்திரங்ைள் ரூ. 20,000; பங்கு உைர்ந்து ரூ. 15,000; ைைைாளிைள் 
ரூ. 21,000; நல்சலண்ைம் ரூ. 300. ைதலப்பு செலவுைள் ரூ. 600. C திவாலாைது மற்றும் 
ரூபாயில் 50 தபொ ஈவுத்சதாதை அவரது தைிப்பட்ை ஸ்யைட்டிலிருந்து 
சபறப்படுைிறது. 

ைார்ைர் vsமுர்யர விதிதயப் பயன்படுத்தும் நிறுவைத்தின் புத்தைங்ைதள 
மூடுவதற்கு ஜர்ைல் உள்ளடீுைதள அனுப்பவும் மற்றும் யபயரடு ைைக்குைதளத் 
தயாரிக்ைவும். 

4. திரு. பியரம் வாைதை சைாள்முதல் முதறயின் ைீழ் 1.1.2018 அன்று தலா 14000 

ரூபாய்க்கு 4 ைார்ைதள வாங்ைிைார். 4 ைார்ைளுக்ைாை வாைதைக் சைாள்முதல் 
விதலயாைது ரூ.60000 ஆகும். முன்பைமாை ரூ. 15000 மற்றும் ஒவ்சவாரு வருைத்தின் 
இறுதியில் தலா ரூ. 15000 வதீம் 3 ெம தவதைைளாை செலுத்த யவண்டும். வட்டி 5% 



ஆண்டுக்கு. வாங்குபவர் ைாதர 10% ஆண்டுக்குஇல் குதறக்ைிறார். யநர் யைாடு 
முதறயில். யமற்கூறிய விவரங்ைளிலிருந்து திரு. பியரமின் புத்தைங்ைளிலும் வாைதை 
விற்பதையாளர் புத்தைங்ைளிலும் பத்திரிதை உள்ளடீுைள் மற்றும் சதாைர்புதைய .ெி.  

5. 01.01.2017 அன்று, ராம் ைாலியரீஸ் லிமிசைட் , ஒரு நிலத்தத குத்ததைக்கு டுத்து , 

குதறந்தபட்ெ வாைதையாை ரூ. ரூ. 2000 முதல் ஆண்டில் ரூ. இரண்ைாம் ஆண்டில் 
4000 மற்றும் அதற்குப் பிறகு ரூ. ஆண்டுக்கு 6000, ஒரு ைன் ஒன்றுக்கு 40 தபொ 
ராயல்டிமைன் இதைைிறது , முதல் மூன்று ஆண்டுைளில் குறுைிய யவதலைதள 
மட்டுயம திரும்பப் சபறும் அதிைாரம். டிெம்பர் 31, 2020 வதரயிலாை நான்கு 
ஆண்டுைளில் ஆண்டு உற்பத்தியின் புள்ளிவிவரங்ைள் முதறயய 1000, 10000, 18000 

மற்றும் 20,000 ைன்ைள். இந்த பரிவர்த்ததைைதள நிறுவைத்தின் சலட்ஜரில் பதிவு 
செய்யவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


