
                    mz;zhkiyg ; gy;fiyf;fofk; 

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

023 KJepiy tzpftpay; 

 மூன்ாம் ருயம் ; 

fy;tpahz;L (2022-2023) 

,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;:01.11.2022 

2. fhyjhkjf; fl;lzk; &.300/- nrYj;jp rku;g;gpg;gjw;Fupa filrp ehs;: 15.11.2022 

Fwpg;G: 

1. 15.11.2022f;Fg; gpwF mDg;gg;ngWk; ,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; 

மூன்ாம் ருயம்; fy;tpahz;L (2022-2023) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs 
                     5X5=25 

023T2310- Nkyhz;ikau; KbntLj;jy; fzf;fpay; 

1. a).ிதிக் கணக்கினல் நற்றும் மநாண்மநக் கணக்கினலுக்கு இமைமன உள் 

மயறுாடு. 

b). ிதிிம அிக்மக குப்ாய்யின் ¬ததாமில்நுட்ங்கம யிக்குக. 

2. ின்யரும் தபவுகிிருந்து(அ) தெனல்ாட்டு மூதத்தில் ஏற்டும் 

நாற்ங்கின் அிக்மக நற்றும் (ஆ) ஆதாபங்கின் அிக்மக நற்றும்  ிதிமனப் 

னன்டுத்துதல் ஆகினயற்மத் தனாரிக்கவும்: 

 

தாறுப்புகள் 
2020 

Rs. 

2021  

Rs. 
தொத்துகள் 

2020 

 Rs. 

2021 

Rs. 

ங்கு மூதம் 5,000  5,300  ரபொக்கம் 2,000  2,500  
ீண்ட கொ கடன் 1,400  1,300  கடொிகள் 2,400  2,700  
ொம் நற்றும் இமப்பு a/ c 2,800  3,700  சபக்கிமப்பு 3,100  3,200  
ததய்நொத்திற்கொ ஏற்ொடு 

2,100  2,500  
 
நற்  ரசொத்துகள் 

800  700  

 
கடன் ரகொடுத்தயர்கள் 

2,000  2,100  
ிலனொ 

ரசொத்துக்கள் 
5,000  5,800  

 13,300  14,900   13,300  14,900  

கூடுதல் தகயல்: 

(a) ிலனொ ரசொத்துக்கள் மெ.1200க்கு  ரபொக்கத்திற்கு யொங்கப்ட்டது 

(b) ிலனொ ரசொத்துக்கள் (ரசவு மெ. 400-ததய்நொம் மெ.150) புத்தக நதிப்ில் 

யிற்கப்ட்ட. 

(c) 2021க்கொ ததய்நொம் மெ.550 ொ ட்ட கணக்கில் ற்று லயக்கப்ட்டது. 

 

3. கயி ிறுயத்தின்  உற்த்தி ையடிக்மககள்31 டிெம்ர் 2021 இல் முடியமைந்த 

மூன்று நாதங்கள்  ததாைர்ா தகயல்கள் கீமம தகாடுக்கப்  ட்டுள். 

    

ிலனொ ரசவுகள்:  Rs. 

              தநொண்லந சம்ம் 2,10,000 

              யொடலக நற்றும் யரி 1,40,000 

              இனந்திபங்கின் ததய்நொம் 1,75,000 

              அலுயக ரசவுகள் 2,22,500 

 7,47,500 



 

 

50% திில் அலப-நொறும் ரசவுகள்:  

              ஆல பொநரிப்பு 62,500 

             நலமுக உலமப்பு 2,47,500 

     யிற்லனொர்கின் சம்ம் 72,500 

            சில்ல ரசவு 65,000 

 4,47,500 

 

50% திில் நொக்கூடின ரசவுகள்  

             ரொமட்கள்  6,00,000 

                உலமப்பு  6,40,000 

           யிற்லனொர் கநிரன்  95,000 

                                ரநொத்தம்  13,35,000 

 

அலப-நொி ரசவுகள் 40% நற்றும் 70% தினுக்கு இலடதன ிலனொதொக 

இமக்கும், 70% முதல் 85% தின் யலப தநத உள் புள்ியியபங்கில் 10 

%அதிகரித்து 85% நற்றும் 100% தின் இலடதன தநத உள் புள்ியியபங்கில் 15 

%அதிகரிக்கும். . ரசனல்ொடு எந்த அயில் இமந்தொலும் ிலனொ ரசவுகள் 

நொொநல் இமக்கும். 60% திில் யிற்ல மெ. 25,50,000 – 80 % திில் மெ. 34,00,000 

நற்றும் 100%  தின் .மெ. 42,50,000. உற்த்தி ரசய்னப்டும் அலத்து ரொமட்களும் 

யிற்கப்ட்டதொகக் கமதி, 60% 80% நற்றும் 100% உற்த்தித் திில் ரகிழ்யொ 

ட்ரெட்லடத் தனொரிக்கவும்’ 

 

4.a) ின்யரும் தபவுகிிருந்து கணக்கிடுங்கள்: 

a)  p/v யிகிதம் ; (b) நாி தெவு நற்றும் (c) ாம். 

யிற்ம ரூ 80000 

ிமனா தெவுகள் ரூ. 15000 

ா ட்ைநில்ம டுிம ரூ. 50000 

 

b) ின்யமம் தபவுகிிமந்து, கூி  நொறுொடுகலக் கணக்கிடுங்கள் 

தயல Xஐ முடிப்தற்கொ திட்ட கூிகள்:  

8 திலநனொ ரதொமிொர்கள் ம நணி தபத்திற்கு 10 மெொய் யதீம் 20 நணி 
தபம் 

2 திலநனற் ரதொமிொர்கள் 20 நணி தபத்திற்கு ம நணி தபத்திற்கு 8 

மெொய் 



தயல X ஐ முடிப்தற்கொ உண்லநனொ கூி:   

12 திலநனொ ரதொமிொர்கள் ம நணி தபத்திற்கு 11 மெொய்க்கு 20 நணி 
தபம் 

13 திலநனற் ரதொமிொர்கள் 20 நணி தபத்திற்கு ம நணி தபத்திற்கு 7 

மெொய் 

 

5. நம்நி டொய்ஸ் ிநிரடட் டிசம்ர் 2021க்கு ின்யமம் யிற்லலன ட்ரெட் 

ரசய்துள்து 

டொய் ஏ 900 மிட்கள் ம மிட்டுக்கு மெ.50 

டொய் ி 900 மிட்கள் ம மிட்டுக்கு மெ.100 

டொய் சி 900 மிட்கள் ம மிட் மெ.75 

இதற்கு எதிபொக, உண்லநனொ யிற்ல: 

டொய் ஏ 1,000 மிட்கள் ம மிட்டுக்கு மெ. 55 

டொய் ி 700 மிட்கள் ம மிட் மெ.95 

டொய் சி 1,100 மிட்கள் ம மிட் மெ.78 

ம மிட் A B நற்றும் C முலதன மெ.45 மெ.85 நற்றும் மெ.65 ஆக இமந்தது. 

யபவு ரசவுத் திட்டத்திற்கும் உண்லநனொ ொத்திற்கும் இலடனிொ தயறுொட்லட 

யிக்க ல்தயறு நொறுொடுகலக் கணக்கிடுங்கள். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

023T2320- யங்கினினல்  தெனல்மும 
5X5=25 

1. a) இந்தின யங்கினின் நதிப்டீ்டின் ரயவ்தயறு கட்டங்கலப் ற்ி 
யியொதிக்கவும். 

 b) இந்தினொயில் யங்கிச் சட்ட யிதிமுலகல சுமக்கநொக யியரிக்கவும். 

2.a). இந்தினொயில் உள் ிதிச் தசர்க்லக திட்டங்கல யிக்குக. 

  b) ம ிறுயம் யங்கினில் கணக்லக ஆபம்ிக்க சநர்ப்ிக்க தயண்டின 

ஆயணங்கலக் குிப்ிடவும். 

3.  கடன் நதிப்டீ்டின் ரசனல்ொட்டில் உள் டிகலக் கணக்கிடுங்கள். 

4. ணநதிப்ிமப்பு டயடிக்லகனின் ன்லநகள் நற்றும் தீலநகல 

யிக்குங்கள். 



5.a) . ணநில்ொ கட்டண முலகின் யலககல யலகப்டுத்தவும். 

  b).  யங்கிகள் யொடிக்லகனொலப ற்ி அிந்து ரகொள்யதன் தொக்கத்லதக் 

குிப்ிடவும். 

 

 
023T2330-Nky;epiy epjpf;fzf;fpay; 

5X5=25 

1. . நொர்ச் 31 2021 ியபப்டி ‘ஏ’ ிநிரடட் நற்றும் அதன் துலண 

ிறுயநொ ‘ி’ ிநிரடட் ஆகினயற்ின் இமப்புிலகள் 

ின்யமநொறு. 

ரொறுப்புகள் “A” Ltd. “B” Ltd. ரசொத்துக்கள் “A” Ltd. “B” Ltd. 

ங்கு மூதம் 

(வ்ரயொன்றும் 10) 

20,000  12,000 ல்தயறு 

ரசொத்துக்கள் 

32,000 20,000 

32000 20000 

ரொது இமப்பு 8,000 --- முதலீடு: 

B-Ltd இல் 800 

ங்குகள் 

8000 --- 

ொ ட்ட கணக்கு 8000 2600    

கடன் 

ரகொடுத்தயர்கள் 

4000 4400    

 40,000 20,000  40,000 20,000 
 
 

30 ரசப்டம்ர் 2020 அன்று  “A” ிநிரடட், “B” Ltd.,ங்குகல  யொங்கினது.  

ஏப்பல் 1, 2020 அன்று, “B” ltd. இன் ொம் நற்றும் ஷ்டம் a/c, ₹6,000 இமப்லக் 

கொட்டினது. 2020-21 ஆம் ஆண்டில் தப நொதிரினொக ொம் ஈட்டப்டுகிது. 

நொர்ச் 31, 2021 அன்று "A" ltd நற்றும் "B" ltd இன் மங்கிலணந்த 

இமப்புிலக் குிப்லத் தனொரிக்கவும். 

 

2. ின்யமம் யியபங்கிிமந்து, நொர்ச் 31, 2021 அன்று முடியலடமம் 

ஆண்டிற்கொ ரசன்ல யங்கினின் ொ ஷ்டக் கணக்லகத் 

தனொரிக்கவும். 

      மெ 

லயப்புத்ரதொலகக்கொ யட்டி   32,00,000 

  கநிரன் (Cr.)                            1,00,000 



கடனுக்கொ யட்டி              24,90,000 

ல்தயறு கட்டணங்கள் (Dr.) 1,00,000 

யொடலக நற்றும் யரி     2,00,000 

ஸ்தொம்                            5,00,000 

  ில்கில் தள்ளுடி   14,90,000  

ஒயர் டிபொஃப்ட் நீதொ யட்டி 16,00,000 

ண யபவுகள் நீதொ யட்டி 23,20,000 

தணிக்லகனொர்கின் கட்டணம் 35,000 

இனக்குர் கட்டணம் 16,000 

3,00,00 யொபொக் கடன்கல தள்ளுடி ரசய்ன தயண்டும் 

 

3. ின்யமம் ிலுலயகள் ஒரினண்டல் ரொது கொப்டீ்டு ிறுயத்தின் 

புத்தகங்கிிமந்து ிரித்ரதடுக்கப்டுகின். 31.3.2020 ஆம் ஆண்டு 

முடியலடமம் ஆண்டிற்கொ தீ நற்றும் கடல் யணிகத்தின் யமயொலனத் 

தனொரிக்கவும். 
        மெ 

 

1.4.2019 அன்று ிதி :    தீ  கொப்டீு:          3,10,000  

                                               கடல் கொப்டீு :  8,40,000 

 

ிரீநினங்கள் :           தீ  கொப்டீு               5,56,400  

                                         கடல் கொப்டீு:    8,82,200  

நறுகொப்டீ்டொர்களுக்கு ரகொடுக்கதயண்டினது: 
       தீ  கொப்டீு              4,400  

                                         கடல் கொப்டீு:    20,200  

தகொபல்கள் ரசலுத்தப்ட்டது  நற்றும் ிலுலயனில் உள்லய   

 

           தீ  கொப்டீு               2,61,500  

                                         கடல் கொப்டீு:    1,02,000  

தபகு :                           தீ  கொப்டீு               21,000  



                                         கடல் கொப்டீு:    54,000  

 

தநொண்லந ரசவுகள்:    தீ  கொப்டீு              42 ,000  

                                                              கடல் கொப்டீு:    73,000  

ிரீநினங்கள் ிலுலயனில் இமப்து தநலும் கயிக்கப்ட்டது.  தீ  கொப்டீு மெ. 

1,400 நற்றும் கடல் கொப்டீு மெ. 1,600. ரப்ட்ட ிரீநினத்தில் முலதன 40% 

நற்றும் 100% தீ நற்றும் கடல்சொர்ந்த கொொயதினொகொத அொனத்திற்கு துக்கீடு 

ரசய்னப்ட தயண்டும். 

4. அ) இபட்லடக் கணக்கு முலனின் ன்லநகள் னொலய ? 

      ஆ) 'யபொற்றுச் ரசவு முல'னின் கீழ் நித யம் எவ்யொறு 

நதிப்ிடப்டுகிது? 

5. ணயகீ்கக் கணக்கினின் CPP முலனின் கீழ் கணக்குகல இறுதி 
ரசய்யதற்கொ டிகல யிக்குங்கள். 

______________________________________________________________________________ 

 

023T2340- gq;;Ffs; gFg;gha;T kw;Wk; gFg;;G Nkyhz;ik 

5X5=25 

1. முதலீட்டின் தொக்கங்கள் என்? இடரின் யலகப்ொட்லட யிக்குங்கள். 

2. ொதுகொப்பு குப்ொய்யின் தபண்டம் யொக் அணுகுமுலகல யிக்குங்கள். 

3. குப்பு கட்டுநொத்தில் உள் ல்தயறு சிக்கல்கள் என்? த்திபங்கல 

இலணப்தொல் ஏற்டும் யிலவுகல யிக்குங்கள். 

4. ரொர்ப்தொ ததர்வுமுல நதிப்ிடுயதில் கூர்லநனொ குினடீ்டு நொதிரிலன 

யிக்குங்கள். 

5. a. மூத சந்லத யரி என்ொல் என்? 

    b. சந்லத தபம் குித்து சிறு குிப்ல எழுதவும், 



     c.தொர்ட்ஃதொிதனொ ரசனல்தின் நதிப்ிடுயது ற்ி ீங்கள் என் 
புரிந்துரகொள்கிரீ்கள்? 

 

 


