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023 KJepiy tzpftpay; 

 ான்காவது ருவம் ; 

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;: 15.04.2023 

2. fhyjhkjf; fl;lzk; &.300/- nrYj;jp rku;g;gpg;gjw;Fupa filrp ehs;: 29.04.2023 

Fwpg;G: 

1. 29.04.2023 f;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; 

ான்காவது ருவம் ; fy;tpahz;L (2021-2022) 

,ay;gwpjhs; jiyg;Gfs 

 

023T2410:  மநல்ிலை அடக்கவிலை கணக்கினல் 
 

1. ின்யமம் யியபங்கள் ஜூன் 30, 2022 இல் முடியடைந்த ஆண்டில் சியிகா 

ில்ைர்கால் மநற்ககாள்ப்ட்ை ஒம குிப்ிட்ை ஒப்ந்தம்  
கதாைர்ாது. 

யியபங்கள் Rs. யியபங்கள் Rs. 

மயட கசய்ன 

சான்ிக்கப்ட்ைது 

1,43,000 கப்ட்ை ணத்தின் 

மூம் 

1,30,000 

யமங்கப்ட்ை 

காமட்களுக்கு 

64,500 ஸ்தாத்தின் மூம் 

யசூிக்கப்ட்ைது 

3,250 

கதாமிார் கசவுக்கு 54,800 மபடி கசவுகள் மூம் 2,600 

ஆட ிறுயப்ட்ைது 11,300 கசலுத்த மயண்டின 

ஊதினத்தின் மூம் 

1,800 

ஆட நதிப்ிற்கு 

(மூடுதல்) 

8,200 காமட்கள் மூம் 

(மூடுதல்) 

1,400 

சான்ிக்கப்ைாத 

மயடக்கு 

3,400 தத்திிமந்து 

காமட்கள் மூம் 

திமம்பும் 

400 

ஒப்ந்தக் கணக்டகத் தனாரிக்கவும். ீங்கள் ினானநாதாகக் கமதும் 

ாத்தின் குதிடன ா ட்ைக் கணக்கிற்கு நாற்வும். 

2. ஒம காமள் உற்த்தி ிடவுக்கு 'A', 'B' நற்றும் 'C' ஆகின மூன்று 

கசனல்முடகடக் கைந்து கசல்கிது. கசப்ைம்ர் 2022 இல், 5,000 மிட் 

முடிக்கப்ட்ை காமள்கள் உற்த்தி கசய்னப்ட்ை நற்றும் இதற்கா 

கசவுகள் இங்மக ககாடுக்கப் ட்டுள்து. 

 கசனல்முட 
A  

Rs. 

கசனல்முட  

B 

Rs. 

கசனல்முட  

C 

Rs. 



காமட்கள் 5,000 10,000 5,000 

மபடி 

ஊதினம் 

25,000 20,000 15,000 

மபடி 

கசவுகள் 

2,500 3,000 5,000 

நடமுக கசவுகள் மெ.30,000 ஆகும், அடய மபடி ஊதினத்தின் 

அடிப்டைனில் கசனல்முடக்கு ங்கீடு கசய்னப்ை மயண்டும். மெ.30,000 

நதிப்புள் மூப்காமட்கள் A கசனாக்கத்திற்கு யமங்கப்ட்ை. 

கசனல்முட ங்குகள் ற்ின மகள்யிடன புக்கணித்து கசனல்முட 

கணக்குகட தனார் கசய்னவும். ஒவ்கயாம கசனல்முடனிலும் ஒம 

மிட் யிடடனக் குிப்ிைவும். 

 

 3. ஒம துடண காமின்  தனாரிப்பு 'டீ்ைா' ன்து ஆல்ா 

காமின் தனாரிப்ின் மாக்கில் கப்ட்ைது. துடண காமின்  

தனாரிப்பு யிற்டக்கு மநலும் கசனாக்கப்டுகிது. திமயடுகில் 

இமந்து கிடைக்கும் ின்யமம் தபவுகிிமந்து, 'ஆல்ா' காமள்  நற்றும் 

துடண தனாரிப்பு காமா  'டீ்ைா': இயற்ின் ஒம கிமா யிடடனக் 

காட்டும் கணக்டகத் தனாரிக்கவும். 

  

 
கூட்டு கசவுகள் 

Rs. 

தி கசவுகள் 

ஆல்ா' 

Rs. 

டீ்ைா  

Rs. 

காமட்கள் 10,000 6,000 500 

கதாமிார் 7,000 5,000 2,000 

மநல்ிடகள் 2,500 1,500 600 

ரிசீிக்கப்ட்ை காத்தில் உற்த்தி கசய்னப்ட்ை அவுகள்: ஆல்ா 

100 கி.கி. நற்றும் டீ்ைா 50 கி.கி. டீ்ைாயின் யிற்ட யிட மெ. ஒம 

கிமா 120 மொய். அதில் ஈட்டின ாம் 30%. 

 

4. ின்யமம் ரியர்த்தடகள் ஒம ிறுயத்தின் ிதிப் 

புத்தகங்கிிமந்து ிரித்கதடுக்கப்ட்டுள் 
 
 



    யியபங்கள்    Rs. 

யிற்ட (20,000 அகுகள்) 2,50,000 

காமட்கள் 1,00,000 

கூிகள் 50,000 

கதாமிற்சாட மநல்கசவுகள் 45,000 

அலுயக மநல்கசவுகள் 26,000 

யிற்ட மநல்கசவுகள் 18,000 

இறுதிசபக்கிமப்பு:  

முடிக்கப்ட்ை காமட்கள் (1,230 அகுகள்) 15,000 

ணினில் யர்ச்சி:  

 காமட்கள் 3,000 

  கதாமிற்சாட மநல்கசவுகள் 2,000 

  கூிகள் 2,000 

அைக்க யிட புத்தகங்கில், கதாமிற்சாட மநல்கசவுகள்  

ஊதினத்தில் 100%, அலுயக மநல்கசவுகள்  கதாமிற்சாட கசயில் 

10% நற்றும் யிற்ட  மநல்கசவுகள் மெ1/- ஒம மிட் யிற்டனில். 

கசவு நற்றும் ிதி கணக்குகளுக்கு இாங்கட சநபசம் கசய்மம் ஒம 

சநபச அிக்டகடனத் தனாரிக்கவும்; 

 

 5. கசவு தணிக்டக திட்ைத்டத யிக்குங்கள். 

 

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

023T2420:   மறைமுக வரிவிதிப்பு 

1.றமமுக வரி என்மரல் என்ன? றமமுக வரிகரின் 'நன்ற கள் ற்றும்  

தீறகள்' பற்மி விரக்குக. 

2. ஜி.எஸ்.டி.ின் நிர்வரகக் கட்டறப்பு ததரடர்பரன முக்கி விவங்கறர 

எழுதவும், ற்றும் த்தி சக்கு ற்றும் சசறவ வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 5  கீழ் 

அதிகரரிகறர நிிப்பது குமித்து விரக்குக. 

3. பதிவு தசய்வதிலிருந்து வியக்கு அரிக்கப்பட்ட நபர்கள் ரர்? ஜி.எஸ்.டி. 

பதிவில் திருத்த தசல்முறமற படிப்படிரன முறமில் விரக்கவும். 

4. பதிவு தசய்ப்படரத நபர்களுக்கு எதிரன 63 ஆம் பிரிவின் கீழ் திப்பீட்டு 

நடவடிக்றககரின் நறடமுறம ரது? 



5.  சுங்கச் சட்டம் 1962-ன் கீழ் சக்குகள் திப்பீடுகரின் பல்சவறு முறமகறர   

     விவரதிக்கவும்  

 

 

023T2430:  ிதிச் சந்லதகள் நற்றும் ிறுவங்கள் 

1. A) ிதி ிறுயங்கின் யடகப்ாட்டை யிக்கவும். 

      B) ிதிச் சந்டதனின் கூறுகடமம் அது காமாதாப யர்ச்சிக்கு 

வ்யாறு துடணபுரிகிது ன்டதமம் கயிக்ககாணபவும் 

2. முதன்டந நற்றும் இபண்ைாம் ிட மூதச் சந்டதகட 

மயறுடுத்தி, சி மூதச் சந்டதகளுக்கா கமயிகடக் 

ககாடுங்கள். 

3. A) கசினின் கசனல்ாடுகள் நற்றும் புதின கயினடீ்டு சந்டதடன 

கண்காணிப்தற்கா அதன் அதிகாபங்கள் ன் ன்டத யிரியாக 

ழுதவும் 

      B) OTCEI இன் ல்மயறு கசனல்ாடுகட யிக்கவும். 

4. ல்மயறு யடகனா ங்கு தபகர்கள் ன்? ங்குச் சந்டதனில் 

அயர்கின் கசனல்ாட்டு முடகடக் குிப்ிைவும் 

5.  சிறு குிப்ட ழுதவும் 

  (I) DFHI (II) NHB (III) NSE (IV) IPO (V) கமவூ சந்டத ில். 

______________________________________________________________________________ 

 
 

023T2440:    னன்ாட்டு நின் வணிகம் 
 
1. நின்ணு யர்த்தகத்தின் யடகப்ாடு ன்? அதன் ன்கட 

யிக்குங்கள். 



2. a). கட்கயார்க் உள்கட்ைடநப்ின் காமள் நற்றும் கூறுகட 

யிக்குங்கள். 

       b). LAN, WAN நற்றும் அதன் னன்ாடுகட யிக்குங்கள். 

3. அ) யணிகர்கின் ார்டயனில் இமந்து யணிக நாதிரிகட 

யிக்குங்கள். 

      b). ல்மயறு ஆன்டன் ஈ-காநர்ஸ் தங்கடப் ட்டினிட்டு 

யிக்கவும். 

4. a). ாதுகாப்புக் ககாள்டக ன்ால் ன்? ாதுகாப்புக் 

ககாள்டகனின் கூறுகட யிக்குங்கள். 

     b). கிரிப்மைாகிபாி நற்றும் கிரிப்ைாஜிக்கு இடைனில் 

மயறுடுத்துங்கள். 
5.  a). மதடுகாினின் காமள் நற்றும் கூறுகட யிக்குங்கள். 

     b). டசர் சட்ைத்டத யடபனறுக்கவும். அதன் முக்கினத்துயம் 

நற்றும் தாக்கங்கட யிக்குங்கள். 
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