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

009- ,sepiy tzpftpay – நான்காவது 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;: 15.04. 2023 

2. fhyjhkjf; fl;lzk; &.300/-nrYj;jprku;g;gpg;gjw;Fupafilrpehs;: 29.04.2023 

Fwpg;G: 

1. 29.04.2023 f;Fg; gpwF mDg;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 

நான்காவது ;gUtk; 

fy;tpahz;L (2021-2022) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs 
 

009T2410: tzpf jfty; njhlh;G  

1. த ொடர்பு என்மொல் என்ன?  த ொடர்பின் தெல்பொட்டில்  பல்வலறு படிகளர 

லிரக்குங்கள். 

2. லணிக கடி த் ின் கட்டளப்ளப லிலரிக்கவும். லணிகக் கடி த் ின் தபொது அளப்ளப 

லளவு தெய்வும். 

3. வெகரிப்பு கடி ம் எழுதுல ில் உள்ர பல்வலறு நிளயகளர லிரக்குங்கள். 

4. நல்ய அமிக்ளகின் ெிமப்பில்புகள் என்ன? அ ன் லளகப்பொட்ளட லிரக்குங்கள். 

5. லிலெொம் த ொடர்பொன கட்டுள எழுதுக. 

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

009T2420: mYtyf Nkyhz;ik  

1. அலுலயக வயொண்ளின் தெல்பொடுகள் என்ன? அ ன் முக்கித்துலத்ள  

லிரக்குங்கள். 

2. அலுலயக  ங்குிடத்ள த் வ ர்ந்த டுப்ப ற்குக் கருத் ில் தகொள்ர வலண்டி 

கொணிகளர லிரக்குங்கள். 

3. நல்ய அலுலயக லளபடத் ின் தகொள்ளககள் என்ன? அலுலயக உபகணங்கரின் 

நன்ளகள் ற்றும் குளமபொடுகளர லிரக்குங்கள். 

4. வகொப்பிடு யின் அத் ிொலெிங்களரக் குமிப்பிடவும். வகொப்பிடு ல்   ொக்கல் 

தெய்மம் முளமகளர லிரக்குங்கள். 

5. சுட்டகொ ி என்மொல் என்ன? அ ன் லளககளர லிரக்குங்கள். 

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

 

 



jhs;- 009T2430: etPd tq;fpay;  

1. இந் ிப் தபொருரொ ொத் ின் லரர்ச்ெிில் லங்கிின் பங்ளகக் குமிப்பிடவும். 

2.இந் ி ரிெர்வ் லங்கிின் தெல்பொடுகள் ற்றும் அ ிகொங்களர லிரக்குங்கள். 

3. இந் ிொலில் லணிக லங்கிகரின் வ ெிொக்கலுக்கொன கொணங்கள் ற்றும் 

ெொ ளனகளர லிரக்கவும். 

4.A)லணிக லங்கிகரில் வெிப்பு லங்கிக் கணக்ளகத்  ிமப்ப ற்கொன ெட்ட 

நளடமுளமள லிரக்குக 

    B) நல்ய கடன் லறங்குல ற்கொன தபொதுலொன லி ிள லிரக்குங்கள். 

5. ெிறு குமிப்ளப எழு வும்: (அ) தொளபல் லங்கிின் அம்ெங்கள் (ஆ) பிரொஸ்டிக் 

பணத் ின் தபொருள் (இ) ஆர்டிஜிஎஸ் (ஈ) என்ஐஎஃப்டி. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 jhs;- 009T2440:: Nkyhz;ik fzf;fpay;  

1. fPo;fhZk; tptuq;fs; [Ptd; epWtdj;jpd; fzf;Nfl;bypUe;J 31 brk;gh; 2020 

kw;Wk; 2021 ypUe;J vLf;fg;gl;lit. xg;GNehf;F tUkhd mwpf;iffis jahh; nra;f 

 31.12.2020-Rs 31.12.2021-Rs 

நிக லிற்பளன 10,00,000 12,00,000 

லிற்ம தபொருட்கரின் தகொள்மு ல் லிளய 5,50,000 6,05,000 

இயக்க செலவுகள்:   

நிர்லொகம் 80,000 1,00,000 

லிற்பளன 60,000 80,000 

இயக்கமில்லா செலவுகள்   
  

லட்டி   40,000 50,000 

லருொன லரி 50,000 80,000 

இருப்பு நிளயக்  குமிப்பு 

தபொறுப்புகள் 2020 Rs. 2021 Rs. தெொத்துக்கள் 2020 Rs. 2021 Rs. 

ெொ ொண பங்கு 

மூய னம் 
80,000 80,000 

நியம் & 

கட்டிடங்கள் 
80,000 74,000 

8% கடனடீ்டுப் 

பத் ிங்கள் 
80,000 90,000 

தபொமி & 

இந் ிம் 
60,000 54,000 

 க்க லருலொய் 40,000 49,000 அளமகயன் 20,000 28,000 

கடனநீ்வ ொர் 50,000 70,000 ெக்கு 40,000 60,000 

தெ .ொ .ெீட்டு 10,000 15,000 கடனொரிகள் 40,000 80,000 

   தொக்கம் 20,000 8,000 

 
2,60,000 3,04,000  2,60,000  3,04,000 

2. fPo;fhZk; epWtdj;jpd; khh;r; 31k; ehSf;Fhpa ,Ug;Gepiyf; Fwpg;gpypUe;J 

fPo;fhZk; tpfpjq;fis fzf;fpLf 

1. elg;G tpfpjk; 

2. mkpy tpfpjk; 



3. ruf;F kw;Wk; eilKiw Kjy; 

4. mf kw;Wk; Gw fld;fs; tpfpjk; 

5. chpikahsh; tpfpjk; 

6. gq;F Kjy; gpw Kjy; tpfpjk; 

7. elg;G nrhj;J kw;Wk; epiy nrhj;J tpfpjk;. 

,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 

nghWg;Gfs; &. nrhj;Jfs; &. 

gq;F Kjy; 

,yhg el;l f.F. 

fhg;G epjp 

12% fldPl;L gj;jpuk; 

gw;gy fldPe;Njhh; 

nr.kh.rPl;L 

 

2,00,000 

30,000 

40,000 

4,20,000 

1,00,000 

50,000 

8,40,000 

epyk; fl;blk; 

nghwp ,ae;jpuk; 

ruf;F 

gw;gy fld;fs; 

ng.kh.rPl;L 

tq;fpapUg;G nuhf;fk; 

1,40,000 

3,50,000 

2,00,000 

1,00,000 

10,000 

40,000 

8,40,000 

3. jpU ,uhK epWtdj;jpd; ,Ug;G epiyf; Fwpg;Gfs; gpd;tUkhW 

nghWg;Gfs; 
2020 

&. 

2021 

&. 
nrhj;Jf;fs; 

2020 

&. 

2021 

&. 

gq;F Kjy; 

nghJfhg;G 
,yhg el;l 
fzf;F 
tq;fp fld; 
fldPe;Njhh; 
tUkhd thp 
xJf;F 

4,00,000 

1,00,000 

61,000 

1,40,000 

3,00,000 

60,000 

 

10,61,000 

5,00,000 

1,20,000 

61,200 

- 

2,70,000 

70,000 

 

10,21,600 

epyk; fl;blk; 

nghwp ,ae;jpuk; 
ruf;F 
fldhspfs; 
nuhf;fk; 
tq;fp 
ew;ngah; 

4,00,00 

3,00,000 

2,00,000 

1,000 

- 

- 

 

10,61,000 

3,80,000 

3,38,000 

1,48,000 

1,28,400 

1,200 

16,000 

10,000 

10,61,000 

$Ljy; tptuq;fs; 

1. gq;fhjhak; nrYj;jg;gl;lJ 11.5%  

2. me;epWtdj;jpd; gq;Ffis mspj;J gpw epWtdj;jplkpUe;J thq;fpa 
nrhj;Jfs; &.100000 thq;fpa nrhj;Jf;fspd; tptuq;fs; gpd;tUkhW ruf;F 

&.40000 nghwpfs; &.50000. 

3. nghwpapd; kPJ tpsf;fg;gl;l Nja;khdk; &. 24,000 

4. me;j Mz;L xJf;fg;gl;l tUkhd thp &. 66,000 

5. ,ae;jpuq;fist tpw;wjpy; Vw;gl;l el;lk; &.400 nghJfhg;gpypUe;J 
Nghf;nfOjg;gl;lJ. 

6. ,ae;jpuq;fis nuhf;fj;jpw;F thq;fpaJ &.16000  

7. epjp khl;l mwpf;ifia jahh; nra;f.  

4. fPNo jug;gl;Ls;s 50% cw;gj;jp jpwDf;fhd nryTfisf; nfhz;L 100% 

cw;gj;jp jpwDf;F MFk; nryTfis ntspf;fhl;Lk; tifapy; xU nefpo;T 
jpl;lj;ij jahhpf;f        

                                                                                                                  xU myF 



%yg;nghUs;fs;            100 

gzpahsh;               50 

khWk; nryTfs; (Neub)             10 

eph;thf Nkw;nryTfs; (50% epiyahdJ)      40,000 

tpw;gid kw;Wk; tq;fPl;Lr;; nryTfs; (60% epiyahdJ)    50,000 

epiyahd Nkw;nryTfs; (50% khWk;)     1,000 myFfs; 

5.fPo;fhZk; ,uz;lhz;L tptuq;fis nfhz;L fPo;fz;ltw;iw fzf;fpLf. 

(a) gq;fspg;G tpfpjk; 
(b) ,yhg el;lk; ,y;yhj Gs;sp 
(c) ghJfhg;G tpw;gid  

(d) ,yhgk; &. 40,000 <l;l nra;a Ntz;ba tpw;gid 

(e) tpw;gid &. 1,20,000 vdpy; fpilf;Fk; ,yhg / el;lk; 

 

Mz;L 
tpw;gid 

(&.) 

,yhgk; 

(&.) 

2020 

2021 

1,40,000 

1,60,000 

15,000 

20,000 

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

 


