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ASSIGNMENT – 1 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. ‘Management is a Science or Art’ – Comment. 

மயாண்ம என்பது ஒரு அமிலில் அல்யது கமய' – கருத்து கூரக. 

2. Discuss the benefits and difficulties of MBO. 

குமிக்மகாள் லறி மயாண்மின் நன்மகள் ற்ரம் சிங்கமர லிரக்குக. 

3. Explain types of an organisation structure.  

நிரலன அமப்பின் லமககமர லிரக்குக. 

ASSIGNMENT – 2 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Discuss the process of manpower panning. 

னிதலரத் திட்டத்தின் சசல்முமமம லிரக்குக. 

2. What do you mean by motivation? Explain the motivation process with the help of a 

diagram. 

உந்துதல் என்மால் என்ன? ஒரு லமபடத்தின் உதலியுடன் உந்துதல் சசல்முமமம 

லிரக்குக. 

3. State the relationship between controlling and coordination. 

கட்டுப்படுத்துதல் ற்ரம் ஒருங்கிமைப்பு ஆகிலற்ரக்கு இமடமான 

சதாடர்மபக் கூரக. 
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ASSIGNMENT – 1 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Explain the objectives and principles of accounting. 

கைக்கிலின் மநாக்கங்கள் ற்ர சகாள்மககமர லிரக்குக. 

2. From the following Trial balance prepare trading, profit and loss account for the 

year ended 31.12.1995 and a balance sheet as on that date. 

Trail Balance 

Debit balance Rs. Credit Balance Rs. 

Plant & Machinery 710 Capital and drawings 4,250 

Stock on 1.1.95 950 Sales 11,906 

Purchases 10,362 Purchase returns 291 

Sales returns 210 Apprentice premium 80 

General expenses 440 Bank overdraft 240 

Rent 120 Creditors 2,000 

Rates 200 Bad debts reserve 105 

Bad debts 172   

Debtors 4,200   

Cash in hand 48   

 18,872  18,872 

 Adjustments : 

 (a) Depreciate plant and machinery by 10%. 

 (b) Increase bad debts reserve to 5% on debtors. 

 (c) Rent accrued Rs.40. 

 (d) Rates prepaid Rs.80. 

 (e) Stock on hand on 31.12.1995 Rs.1,700. 

 (f) Apprentice premium received is advance Rs.20. 



 

 

 

 

 

 

  

 

3. Petty Cashier received Rs. 600 on April 1, 2017 from the head cashier. Prepare a 

petty cash book on the imprest system for the month of April 2017 from the following 

items: 

       Rs. 

3 Stamps    50 

5 Taxi fare    100 

6 Pencils & Pads   75 

7 Registry    25 

10 Speed Post    45 

12 Telegram    35 

15 Refreshment    55 

16 Auto fare    20 

19 Typing Paper    60 

20 Bus fare    15 

22 Trunk calls    43 

25 Office cleaning   18 

30 Courier Services   17 

Show the analysis of payments as Postage & Stamps, Telephone and Telegrams, 

Conveyance, Stationery and Sundry expenses. Assume imprest amount of Rs. 600. 

ஏப்ல் 1, 2017 அன்ர ,சில்யம காசாரர் தமயம காசாராிடிருந்து ரூ. 600 

சபற்மார்.  பின்லரும் லிலங்கரிலிருந்து ஏப்ல் 2017க்கான ஒரு சில்யம 

சாக்க ஏட்மடத் தாாிக்கவும்: 

ஏப்ல் 

3  முத்திமத் தாள்  ரூ. 50 

5  டாக்ஸி கட்டைம் ரூ.100 

6  சபன்சில்கள் & பட்மடகள் ரூ. 75 



7  பதிவு ரூ.25 

10  ஸ்பீட் மபாஸ்ட் ரூ.45 

12  சடலிகிாம் ரூ.35 

15  சிற்ரண்டி ரூ.55 

16  ஆட்மடா கட்டைம் ரூ.20 

19  தட்டச்சு தாள் ரூ.60 

20  மபருந்து கட்டைம் ரூ.15 

22  ட்ங்க் அமறப்புகள் ரூ. 43 

25 அலுலயகத்மத சுத்தம் சசய்தல் ரூ.18 

30  கூாிர் மசமலகள் ரூ.17 

அஞ்சல் ற்ரம் முத்திமகள், சதாமயமபசி ற்ரம் தந்திகள், எழுதுசபாருட்கள் 

ற்ரம் பல்மலர சசயவுகள் என கட்டைங்கரின் பகுப்பாய்மலக் காட்டவும். 

இம்ப்சஸ்ட் சதாமக ரூ. 600 

 

ASSIGNMENT – 2 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Causes for differences in Bank Balances – as per cash book and pass book. 

    லங்கி இருப்பிற்கும் சாக்க ஏடு இருப்பிற்கும் இமடம ஏற்படும்  லித்திாசத்திற்கு    

     காைங்கமர கூரக. 

2. X draws a bill for Rs. 1,500 and Y accepts the same for the mutual accommodation 

of both of them to the extent of X 2/3 Y, 1/3. X discounts the same for Rs. 1,410 and 

remits 1/3 rd of the proceeds to Y. Before the due date, Y draws another bill for Rs. 

2,100 on X in order to provide funds to meet the first bill. The second bill is discounted 

for Rs. 2,040 with the help of which first bill is met and Rs. 360 are remitted to X. 

Before the due date of the second bill, X becomes bankrupt and Y receives a dividend 

of 50 paise in the rupee in full satisfaction. Pass necessary entries in the books of X 

and Y respectively. 

X ற்ரம் Y இருலரும் 2/3, 1/3, என்ம லிகிதத்தில் பை லசதி சபரம் சபாருட்டு 

X ரூ.1500/-க்கு Yின் ீது ஒரு உண்டிமய லமகின்மார். Y அமத ஏற்கிமார். 

X உண்டிமய ரூ.1410க்குக் கறிவு சசய்கிமார். மூன்மில் ஒரு பங்கு பைத்மத 

Yக்கு அனுப்புகின்மார். தலமை நாளுக்கு முன்பாகமல Y ஒரு உண்டிமய 

ரூ.2100க்கு X ீது லமகின்மார். முதல் ாற்ரச்சீட்டு திப்பதற்கு மலண்டி 

பைம் சபரம் சபாருட்டு இந்த உண்டில் லமப்படுகின்மது. இண்டாலது 



ாற்ரச்சீட்டு ரூ.2040க்கு லங்கிில் கறிவு சசய்ப்பட்டது. அத்துடன் Xக்கு 

ரூ.360 அனுப்பப்பட்டது. இண்டாலது உண்டிலின் முதிர்வு நாளுக்கு முன்மப 

X லமகற்மலாகி லிடுகிமார். ரூபாய்க்கு 50 காசுகள் வீதம் முழு கைக்கும் 

தீர்ப்பதற்காக Y சபரகிமார்.  X, Y இருலாின் ஏடுகரிலும் மதமலான 

பதிவுகமரத் தருக.  

3. George Co. Ltd. purchased a machinery on 1st January 2015 for Rs. 50,000. 0n 1st 

July 2015 further machinery was purchased for Rs. 25,000. On 1st July 2016, the 

machinery purchased on 1st January 2015 having become obsolete was sold off for 

Rs. 20,000. Depreciation has to be charged at 20% on the original cost assuming that 

the accounts are closed every year on 31st December. You are required to prepare: 

(a) Machinery A/c 

(b) Provision for Depreciation A/c 

 ஜார்ஜ் மகா. லிிசடட் ஒரு இந்தித்மத ஜனலாி 1, 2015 அன்ர ரூ. 50,000,  

1 ஜூமய 2015 அன்ர மலும் இந்திங்கள் ரூ. 25,000க்கு லாங்கப்பட்டன. 

ஜூமய 1, 2016 அன்ர, 2015 ஜனலாி 1 ஆம் மததி லாங்கப்பட்ட 

இந்திங்கள் லறக்கற்ரப் மபானதால் ரூ. 20,000 லிற்கப்பட்டன. ஒவ்சலாரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 31 ஆம் மததி கைக்குகள் முடிக்கப்படும், அசல் சசயலில் 

20% மதய்ானம் லிதிக்கப்பட மலண்டும். பின்லருலனலற்மமத் தார் சசய் 

மலண்டும்: 

(அ) இந்திங்கள் க/கு   

(ஆ) மதய்ான ஒதுக்கீடு க/கு 
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ASSIGNMENT – 1 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Discuss the nature and scope of business economics. 

2. Explain Elasticity of demand and its types.  

Njit nefpo;r;rpapd; tiffis tpsf;Ff. 

3. Explain economies of scale and its classification. 

cw;gj;jp rpf;fdq;fs; mjd; tiffis tpsf;Ff. 

 

 

ASSIGNMENT – 2 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

 

1. Elaborate the Law of Supply and determinants of the Law of Supply. 

 mspg;G tpjp kw;Wk; mspg;G tpjp epu;za fhuzpfis tpthp. 

2. What do you mean by monopolistic competition? How is price determined under 

 monopolistic competition? 

3. Explain the different methods of computing national income. 
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ASSIGNMENT – 1 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Discuss the claims under loss of profit policies. 

இலாப இழப்பு காப்பீட்டு ககாாிக்ககககள விவாதிக்க. 

2. A, B and C enter into a joint Venture to divide profits equally, They bought goods 

from D for Rs. 1,25,000 and from  A for Rs. 25,000 ‘A’ contributed Rs. 30,000, ‘B’ Rs. 

40,000 and ‘C’ Rs. 90,000 which amounts were banked in a joint Account. They 

settled their account with D by cheque and paid for carriage and other expenses for 

Rs.7,500. They sold goods for cash Rs. 65,000 and to ‘E’ on credit for Rs. 1,40,000 

who accepted  a draft for the amount. The acceptance was cashed and realised to 

Rs. 1,37,000. A was allowed 5% commission on sales for effecting the transactions. 

Open Ledger Accounts, assuming that the final settlement between the parties was 

made by cheques. 

A, B, C ஆகிய மூவயம் இலாபங்ககளச் சமமாகப் பிாித்துக் ககாள்வதற்காக, ஓர் 

இகை விகையில் ஈடுபடுகின்றைர். இவர்கள் D என்பவாிடமியந்து ய.1,25,000 

மற்யம் A என்பவாிடமியந்து ய.25,000 மதிப்புள்ள சரக்குககளக் ககாள்முதல் 

கசய்தைர். A அளித்த ய.30,000மும், B அளித்த ய.40,000மும், C அளித்த ய.90,000மும் 

ஒய இகை வங்கிக் கைக்கில் இடப்பட்டை. அவர்கள் Dக்குக் ககாடுக்க கவண்டிய 

கதாககக்குக் காகசாகலகய வழங்கிைார்கள். கமலும், இவர்கள் கூலிக்கும் மற்ற 



இதரச் கசலவுகளுக்கும் ய.7,500 கசலவு கசய்துள்ளைர். இவர்கள் ய.65,000க்கு 

கராக்கமாகவும் சரக்குககள விற்யள்ளைர். கமலும் C என்பவயக்கு ய.1,40,000க்கு 

கடனுக்குச் சரக்குககள விற்பகை கசய்து, அவாிடமியந்து இந்தத் கதாககக்குக் 

ககட்கபாகல ஒன்கற ஏற்யக் ககாண்டைர். ஏற்யக் ககாள்ளப்பட்ட ககட்கபாகல 

ய.1,37,000க்கு கராக்கமாக மாற்றப்பட்டது. இந்த நடவடிக்ககககள 

நிகறகவற்யவதற்காக, A என்பவயக்கு விற்பகையில் 5 சதவீதம் கழிவு 

வழங்கப்படுகிறது. இகைவிகையயக்கிகடகயயுள்ள நிலுகவத் கதாகககயக் 

காகசாகல மூலமாக கசலுத்தியதாக நிகைத்துக் ககாண்டு, கபகரட்டுக் கைக்குககளத் 

தயார் கசய்க. 

3. Mopeds Ltd. Madras forward on 1st June 2019, 50 mopeds to Mr.Pathak of Patna to 

be sold on their behalf. The cost of one moped was Rs.1600 but the invoice price 

was Rs.2000. Mopeds Ltd. incurred Rs.10,000 as freight and insurance. The 

consignment was received by Mr.Pathak on 10th June 2019. He also sent a bank 

draft for Rs.75000 as advance against the consignment.  

Mr.Pathak also incurred Rs.600 on godown rent and Rs.1400 on advertisements. On 

10th August 2019, Mr.Pathak sent an account sales stating that he had sold 45 

mopeds at a price of Rs.2150 each. He is also entitled to a commission of 5% on 

gross sales. Prepare necessary ledger accounts in the books of both the parties 

assuming that the balance due by Mr.Pathak is sent by bank draft on 31st August 

2019.  

 1.6.2019 அன்ய கசன்கையிலுள்ள கமாகபட்ஸ் லிமிகடட் பாட்ைாகவச் கசர்ந்த 

 திய.பதக் என்பவயக்கு 50 கமாகபட்ககள அனுப்பீடுகசய்தது. ஒய கமாகபட்டின் 

 அடக்க விகல ய.1,600. ஆைால், அதன் இடாப்பு விகல ய.2,000 கமாகபாட்ஸ் 

 லிமிகடட் வண்டிச் சத்தம் மற்யம் காப்பீட்டிற்காக ய.10,000 கசலவு கசய்தது. 

 அனுப்பீடு கசய்த சரக்குகள் ஜூன் 10, 2019 திய.பதக்கிடம் வந்து கசர்ந்தது. அவர் 

 ய.7,500க்கு வகரவு ககட்கபாகல ஒன்கற முன்பைமாக அனுப்பி கவத்தார்.  

திய.பதக் பண்டகக் காப்பு வாடகக ய.600, விளம்பரம் ய.1,400 கபான்ற கசலவுககள 

கமற்ககாண்டார். ஆகஸ்ட், 10, 2019 திய.பதக் என்பவர் விற்பகைக் 



கைக்கறிக்கககய அனுப்பி கவத்தார். அதன்படி ஒய கமாகபட்டுக்கு ய.2,150 விதம் 

ய.45 கமாகபட் விற்பகையாகி இயந்தது. அவயக்கு 5 சதவீதம் கமாத்த விற்பகையில் 

கழிவாக வழங்கப்படுகிறது. திய.பதக் என்பவர் அனுப்பீடு கசய்நயக்குக் ககாடுக்க 

கவண்டிய பைத்திற்கு வகரவு ககட்கபாகல ஒன்கற ஆகஸ்ட் 31, 2019 அனுப்பி 

கவத்தார்.  

 கதகவயாை கபகரட்டுக் கைக்குககள இயவர் ஏடுகளிலும் தயார் கசய்க.  

ASSIGNMENT – 2 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Explain the various types of branches. 

பல்கவய கிகளகளின் வககககள விளக்குக. 

2. The Bombay Head Office sent goods to Chennai branch at 25% profit over costs. 

From the following details, prepare the Branch Account in the Head Office Books and 

ascertain the net profit at the branch.  

Particulars Rs. 

Opening stock of goods at branch at invoice price 20,000 

Goods sent to branch at invoice price 90,000 

Loss of goods in transit at invoice price 6,000 

Pilferage at branch at cost to branch  1,200 

Closing stock at branch at its cost 16,000 

Sales at branch 1,05,000 

Salaries and wages at branch 6,000 

Other expenses at branch 3,000 

Chennai Branch received Rs.4,000 from Insurance Company in settlement of the 

claim for the loss of goods in transit. 

மும்கபத் தகலகமயகம் தைது கசன்கைக் கிகளக்குச் சரக்குககள இடாப்பில் அடக்க 

விகலயுடன் 25% இலாபம் கசாோ்த்து அனுப்பியது. பின்வயம் விபரங்ககளக் ககாண்டு 

தகலகமயக ஏட்டில் கிகள க/கு தயார் கசய்து,  நிகர இலாபத்கதக் கண்டுபிடி.  

விவரங்கள் ய. 

கிகளயின் கதாடக்கச் சரக்கியப்பு இடாப்பு விகலயில் 20,000 

கிகளக்கு அனுப்பிய சரக்குகள் இடாப்பு விகலயில் 90,000 



அனுப்பும் கபாது ஏற்பட்ட சரக்கு நட்டம் (இடாப்பு விகல) 6,000 

கிகளயில் நடந்த சிய சரக்கு தியட்டு (இடாப்பு விகலயில்) 1,200 

கிகளயில் இயதிச் சரக்கியப்பு(இடாப்பு விகலயில்) 16,000 

கிகளயின் விற்பகை 1,05,000 

கிகளயின் சம்பளம் – கூலி 6,000 

கிகளயின் பிற கசலவுகள் 3,000 

கசன்கைக் கிகள நியவைம், சரக்கக அனுப்பும்கபாது ஏற்பட்ட நட்டத்திற்காகக் 

காப்பீட்டு நியவைத்திலியந்த ய.4,000 ககட்புாிகம கபற்றது. 

3. The Balance Sheet of X, Y and Z , who were sharing profits in the ratio of 3:1:1.Stood 

as follows on Dec.31,2019 i.e.,  the date of dissolution. 

Liabilities Rs. Assets Rs. 

Sundry Liabilities 1,05,000 Cash at Office 1,000 

X’s Capital 15,000 B/R 4,000 

Y’s Capital 10,000 Debtors 25,000 

  Stock 40,000 

  Plant 30,000 

  Goodwill 

Z’s Capital A/c 

10,000 

20,000 

 1,30,000  1,30,000 

Assets realised Rs.79,750. Realisation Expenses are Rs. 2,000. Show the final 

adjustment among the partners assuming all the partners are insolvent. 

கூட்டாளிகள் X, Y மற்யம் Z, 3:1:1 என்ற விகிதத்தில் லாப நட்டத்கத பகிர்கின்றைாோ். 

31 டிசம்பாோ் 2019ல் கூட்டாண்கமகய ககலக்கும் கபாது அவாோ்களது இயப்பு நிகலக் 

குறிப்பு. 

  



 

கபாயப்புகள் ய. கசாத்துக்கள் ய. 

பற்பல  கபாயப்புகள் 1,05,000 கராக்கம் 1,000 

X முதல் க/கு 15,000 வ.மா.சீட்டு 4,000 

Y முதல் க/கு 10,000 கடைாளிகள் 25,000 

  சரக்கியப்பு 40,000 

  இயந்திரம் 30,000 

  நன்மதிப்பு 

Z முதல் க/கு  

10,000 

20,000 

 1,30,000  1,30,000 

ய.79,750க்கு கசாத்துக்கள் விற்கப்பட்டை. ககலப்புச் கசலவு ய.2,000, அகைத்து 

கூட்டாளிகளும் கநாடிப்பு நிகலயகடந்துள்ளைாோ் எை யூகித்து, இயதி 

சாிகட்டுதல்ககள காண்பிக்கவும்.  
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ASSIGNMENT – 1 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Write a letter of refusal expressing inability to execute an order.  

xUMizia Nkw;nfhs;s ,ayhikia ntspg;gLj;j kWg;G fbjk; xd;W tiuf. 

2. Draft a circular letter for change in the premiser. 

,lkhw;wk; Fwpj;J Rw;wwpf;if xd;W tiuf. 

3. Explain the stages in writing a collection letters.  

 Nrfhpg;G fbjq;fspd; cs;s epiyfis tpsf;Ff. 

ASSIGNMENT – 2 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Draft a letter of notice of damage by fire with a request to settle the claim for damage.  

nghUl;Nrjk; mile;jijFwpg;gpl;Lmijrhpnra;aNfhhpfbjk; xd;W tiuf.  

2. What is a Report? What are the characteristics of a good report? 

3. Explain the various forms of E-communication. 

மின் தகவல் கதாடர்பின் பல்கவய tbtq;fis tpsf;Ff. 

  



 

 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 

Chennai - 15 

School of Management Studies 

ASSIGNMENT 

 

Programme Code No  : 1151 
Programme Name      : BCOM 
Pattern   : Semester 2 
Course Code & Name : BCOSE– 21 &  ORGANISATIONAL BEHAVIOUR 

Batch    : AY 2019-20 

No.of Assignments  :  3  
Maximum CIA  Marks : 15  ( Average of  Total No. of  Assignments )  

 

ASSIGNMENT – 1 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Define OB. What are the key elements of OB? 

நியவை நடத்கதகய வகரயயக்க. நியவை நடத்கதயின் முக்கிய கூயகள் யாகவ? 

2. Discuss about the various theories of learning. 

கற்றலின் பல்கவய ககாட்பாடுககளப் பற்றி விவாதிக்க 

3. Explain the importance of personality test. 

 ஆளுகமத் கதர்வின் முக்கியத்துவத்கத விளக்குக. 

ASSIGNMENT – 2 

Max : 15 marks 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Describe the role and qualities of a good leader. 

ஒய நல்ல தகலவாின் பங்கு மற்யம் குைாதிசியங்ககள விவாிக்க. 

2. What are the factors influencing of organization structure? 

நியவை கட்டகமப்கப பாதிக்கும் காரைிகள் யாகவ? 

3. Differentiate formal and informal organisation. 

முகறசார் மற்யம் முகறசாரா அகமப்கப கவயபடுத்துக. 


