
nkåiy Ïu©lh« M©L fz¡F¥gÂéaš  khÂç édh¤jhŸ - 1  neu« : 2.30 kâ                kÂ¥bg©fŸ: 90 ÃçÎ - I  rçahd éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.  (20 X 1=20)   1. btë¤ÂU¥g« fê¡f¥gLtJ     (m) bfhŸKjš (M) é‰gid (Ï) bkh¤j Ïyhg«   2. ãWtd¤Â‹ ãÂ ãiyia m¿a cjÎtJ     (m) éahghu Ïyhg e£l¡ fz¡F        (M) ÏU¥ghŒÎ      (Ï) Kjš fz¡FfŸ   3. bfhLgl nt©oa thlif xU     (m) bghW¥ò (M) brh¤J (Ï) tUkhd«   4. ãfu kÂ¥ò Kiwæš, Ïyhg« f©l¿tj‰fhd mo¥gil ntWghL    (m) ÏU njÂfëš cŸs Kjš (M) ÏU njÂfëš cŸs brh¤JfŸ  
(Ï)  ÏU njÂfëš cŸs bghW¥òfŸ 

5. xU ãWtd¤Â‹ Kjš %. 60.000 bghW¥òfŸ %. 40,000 mªãWtd¤Â‹ brh¤JfŸ  MF«.   (m)   %. 1,00,000  (m)  %.  20,000            (Ï) %.  40,000   6. é‰gid éiy brh¤Â‹ V£L kÂ¥igél¡ Fiwthf  ÏUªjhš mJ xU     (m) Ïyhg« (M) e£l« (Ï) bryÎ 
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7. brh¤Â‹  kÂ¥ò %. 5,00,000.  10%  Fiwªj  brš kÂ¥ò  Kiwæš  njŒkhd« Ú¡f¥g£lhš  Ïu©lh« M©L  ÏWÂæš  m¢brh¤Â‹  V£L kÂ¥ò  
(m) %. 4,05,000 (M) %. 4,00,000 (Ï) %. 95,000   8. ÏaªÂu¤Â‹ kÂ¥ÃèUªJ Ú¡f¥g£l njŒkhd¤ bjhif g‰W brŒa¥gL« fz¡F    (m) ÏaªÂu¡ fz¡F (m) njŒkhd¡ fz¡F (Ï) buh¡f¡ fz¡F   9. bjhl¡f¢  ru¡»U¥ò %. 20,000  bfhŸKjš %. 4,00,000  k‰W« ÏWÂ¢ ru¡»U¥ò   %. 10,000  é‰w  bghUë‹  ml¡féiy     
(m) %. 4,30,000 (M) %. 4,20,000 (Ï) %. 4,10,000   10. g§Fjhu® ãÂæš cŸsl§»aJ  (m) rhjhuz¥ g§F Kjš, K‹Dçik g§FKjš k‰W« fh¥ò«, äFÂÍ«  (M) t§» k‰W« ãÂ ãWtd§fëläUªJ bg‰w fl‹  (Ï) rhjhuz¥ g§FKjš, K‹Dçik g§FKjš, fh¥ò« äFÂÍ« k‰W« t§»        k‰W« ãÂ ãWtd§fëläUªJ bg‰w fl‹  11. flÜ£L¥ g¤Âu§fis Û£lš, cjhuzkhf miktJ     (m) buh¡f¥ bgWjšfŸ (M) buh¡f¢ brY¤jšfŸ 
(Ï) buh¡f¥ bgWjš k‰W« brY¤jš 

12. Â£l¥g£oaš btë¥gL¤JtJ   (m) gz« (M) myFfë‹ v©â¡if 
(Ï) gz« k‰W« myFfë‹ v©â¡if 

13. xU ãWtd¤Âš A,B M»a T£lhëfë‹ Kjš fz¡FfŸ k‰W« el¥ò¡ fz¡FfŸ guhkç¡f¥gL»‹wd. B bfh©LtU« TLjš Kjš gÂa¥gLtJ  (m) B æ‹ el¥ò¡ fz¡F (M) B æ‹ Kjš fz¡F 
(Ï) B æ‹ Kjš fz¡F mšyJ el¥ò¡  fz¡F 
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24
14. x›bthU khj¤ bjhl¡f¤ÂY« xU F¿¥Ã£l bjhif vL¡F«bghGJ, vL¥ò Ûjhd t£o¡F cça fhy¤ij¡ f©l¿f. 

 (m)  11 24 (M) 12 (Ï) 13 24  15. kWkÂ¥Õ£L fz¡F v‹gJ   (m) brh¤J fz¡F (M) bgawsÎ fz¡F (Ï) MŸrh® fz¡F  16. T£lhëfŸ A,B  ÏUtU« 3: 2 v‹w é»j¤Âš Ïyhg« g»®ªJ tªjd®. òÂa T£lhë 
C 1/5 g§»‰F¢ nr®¡f¥g£lh®. A,B M»nah® C æ‹ g§»‰fhf¤  jUtJ   (m) rkkhf (M) mt®fë‹ Ïyhg« g»®Î é»j¤Âš 
(Ï) mt®fë‹ Kjš é»j¤Âš 

17. btë¢ bršY« T£lhë¡F nru nt©oa bjhif clnd brY¤j¥gléšiy våš, m¤bjhif kh‰w¥gL« fz¡F  (m) Kjš fz¡F (M) fl‹ fz¡F (Ï) Âahf«   18. òÂa  Ïyhg¥  g»®Î  é»j¤ÂèUªJ  giHa  Ïyhg¥  g§F  é»j¤ij¡  fê¤jhš »il¥gJ é»j« MF«   (m) Mjha« (m) Kjš (Ï) buh¡f fz¡F   19. g¤Âu Kidk¡ fz¡»š cŸs bjhifia vªj neh¡f§fS¡fhf¥ ga‹gL¤jyh«   (m) btëælhj g§FfŸ k‰W« brY¤j¥g£l nkš CÂa¥ g§Ffshf tH§f   (M) Ïyhg« g»®tj‰F   (Ï) bghJ¡ fh¥ò fz¡»‰F kh‰Wjš   20. xU ãWk« éL¡f¡ Toa mÂfg£r miH¥òfë‹ v©â¡if   (m) x‹whF« (M) Ïu©lhF« (Ï) _‹whF« 
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ÃçÎ - II  

 nk #&‹ #&iy buh¡f é‰gid 1,37,500 1,62,500 2,37,500 fl‹ é‰gid 1,37,500 1,72,500 2,00,000 

 vitnaD« 7 édh¡fS¡F éilaë¡fÎ«. mt‰¿š édh v© 21 - ¡F¡ f©o¥ghf éilaë¡fÎ« (7X2=14)   21. ToÍŸs tUkhd« v‹whš v‹d?   22. x‰iw¥gÂÎ Kiw tiuéy¡fz« jUf.   23. fhy¥ngh¡F g‰¿¡ F¿¥ò tiuf.   24. Ú®ik¢ brh¤J¡fŸ mšyhj VnjD« Ïu©L el¥ò¢ brh¤Jfis¡ TWf. 
25. 

     F¿¥ò: tho¡ifahsU¡F më¤j fl‹ trÂ fhy« xU khj«. #&‹ k‰W« #&iy khj¤Â‰F tho¡ifahsçl« bgw nt©oa buh¡f¥ bgWjšfis¡ fh©f.  26. xU  ãWtd¤Â‹  "Áwªj  nkyh©ik,"  v›thW  e‰bgaiu  ghÂ¡F  fhuâahf mik»wJ?  27. T£lh©ik x¥ghtd¤Âš vL¥ò ÛJ t £ o  F¿¥Ãl¥gléšiy v‹whš, vL¥ò ÛJ t£o mDkÂ¡fyh« ? M« v‹whš , v›tsÎ rjÅj«? Ïšiyba‹whš V‹?  28. xU T£lh©ik ãWtd¤Âš xU òÂa T£lhëia¢ nr®¥gj‰fhd VnjD« Ïu©L fhuz§fis¡ TW.  29. Mjha é»j« v‹whš v‹d?   30. äif x¥g« v‹whš v‹d?  ÃçÎ - III   vitnaD«  7  édh¡fS¡F  éilaë¡fÎ«  mt‰¿š  édh  v©  31  -  ¡f  f©o¥ghf éilaë¡fÎ« (7X 3=21)  
31. ÏaªÂu« ÛJ njŒkhd« %.   25,000. rç¡f£L¥gÂÎ k‰W« kh‰W¥gÂÎ jUf. 
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32. éLg£l jftiy¡ fh©f. %. ÏWÂ Kjš  1,60,000 bjhl¡f Kjš 1,20,000 m›th©o‰Fça Ïyhg« 64,000 TLjš Kjš 20.000 vL¥ò ?  33. ne®¡nfh£L Kiwæš njŒkhd é»j« fh©f.  ÏaªÂu¤Â‹ ml¡féiy %. 2,30,000 ãWÎtj‰fhd bryÎfŸ %. 20,000 gadë¥ò¡ fhy« 10 M©LfŸ v¿ kÂ¥ò %. 50,000  34. bkh¤j Ïyhg é»j¤ij¡ fh©f.  é‰gid %. 6,50,000 é‰w bghUë‹ ml¡féiy %. 4,80,000 é‰gid¤ ÂU¥g« %. 50,000  35. Â£l¥g£oaY¡fhd j‹ikfŸ ahit?  36. X k‰W« Y vD« T£lhëfŸ rkkhf Ïyhg e£l§fis¥ g»®ªJ tU»‹wd®. X v‹gt® x›bthU khj¤ bjhl¡f¤ÂY« %.3,000 Kiwahf M©L KGtJ« ÂU«g vL¡»wh®. Y v‹gt® x›bthU khj ÏWÂæY« %. 2,000 M©L KGtJ« ÂU«g  vL¡»wh®. M©L¡F 10 % Åj« vL¥òfŸ Ûjhd t£oia¡ fz¡»Lf.   37. ãiyKjš Kiw¡F« khWgL« Kjš Kiw¡F« cŸs ntWghLfŸ ahit?   (VnjD«  3)  38. ué, uh#h v‹w T£lhëfŸ Kiwna 7: 3 vD« éÂj¤Âš  Ïyhg« g»®ªJ tU»‹wd®. mt®fŸ uhn#Z v‹gtiu 1/5 g§F¡F ÏUtU« rkkhf¤ Âahf« brŒJ nr®¤jd®. mt®fSila òÂa Ïyhg¥ g»®Î é»j¤ij¡ fz¡»Lf.  39. tiuaW ãWk« x‹W %.10 kÂ¥òila 5,00,000 g§Ffis %. 5 Kidk¤Âš btëæ£lJ. mDTykhd rªij ãytu¤jhš TLjyhf é©z¥g§fŸ bgw¥g£ld. Ïa¡Fduit¡F¥ g§F xJ¡ÑL brŒa kh‰W têæid¡ TWf.  40. éndh¤ tiuaW ãWk« %.10 Åj« 40,000 K‹Dçik¥ g§Ffis %.3 Kidk¤Âš btëæ£lJ. F¿¥ng£L¥ gÂÎfis¤ jUf. 
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ÃçÎ - IV   mid¤J édh¡fS¡F« éilaë¡fÎ«. (7X 5=35)   41. (m) 31.3.2007 m‹iwa ÏU¥ghŒé‹go g‰gy fldhëfŸ %.52,000. 
rç¡f£LjšfŸ : 
1. thuh¡fl‹ %.2,000. ngh¡bfGJf.  2. g‰gy fldhëfŸ ÛJ 5% thuh Ia¡fl‹ xJ¡F cUth¡Ff.  3. fldhëfŸ   ÛJ   2%   jŸSgo   xJ¡F   cUth¡Ff.     rç¡f£L¥   gÂÎfŸ   jªJ  Ï›étu§fŸ ÏWÂ¡ fz¡Ffëš  v›thW njh‹W« vd¡ fh£Lf.  (mšyJ)   (M) ÂU RnuZ x‰iw¥ gÂÎ Kiwæš jdJ fz¡nfLfis¥ guhkç¤J tU»wh®. mt® 01.04.2007 m‹W %. 1,00,000 KjYl‹ bjhêš bjhl§»dh®. 30.03.2008 m‹W mtUila ãiy Ñœ¡fhQkhW ÏUªjJ.   %. t§» ÏU¥ò %. 20,000 ru¡»U¥ò %. 30,000 g‰gy fldhëfŸ %. 70,000 ÏaªÂu« %. 50,000 if buh¡f«      %. 10,000 bgWj‰Fça kh‰W¢ Ó£LfŸ %. 30,000 g‰gy flÜªnjh® %. 40,000 brY¤j‰Fça kh‰W¢ Ó£LfŸ %. 20,000 bfhLgl nt©oa bryÎfŸ              %. 5,000  mt® m›th©oš %. 35,000 TLjš Kjš Ï£lh®. mt® jdJ brhªj¢ bryÎ¡fhf x›bthU khjK« %. 2,000 Åj« ÂU«g vL¤J¡ bfh©lh®. 2007-2008 M« M©o‰fhd mtuJ Ïyhg« mšyJ e£l« f©l¿f.  42 (m) Ñœ¡fhQ« ÏU¥ghŒÎèUªJ ÂU. f é ‹ mt®fë‹ 2004 kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ« M©L¡Fça éahghu, Ïyhge£l¡ fz¡ifÍ«,  mªehisa ÏU¥ò ãiy¡ F¿¥igÍ« jah® brŒf. 
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étu« ué uh#h %. %. 1.1.2001 m‹iwa Kjš 80,000 50,000 2001 M« M©oš vL¥òfŸ 6,000 4,000 Kjš ÛJ t£o 6 % ? ? vL¥ò ÛJ t£o 5% ? ? 2001 M« M©o‹ Ïyhg¥g§F 8,000 6,000 T£lhëæ‹ CÂa« 4,000 2,000 fêÎ 1,600 1,200 uh#hé‹ fl‹ ÛJ t£o 4,000 3,000  

2004,kh®¢ 31M« ehisa ÏU¥ghŒÎ g‰W ÏU¥òfŸ %. tuÎ ÏU¥òfŸ %. vL¥òfs 16,000 Kjš 1,20,000 if buh¡f« 2,500 fêÎ 11,000 ru¡»u¥ò (1.4.2003) 1,00,000 t§» nkštiu¥g‰W 8,500 bfhŸ Kjš 3,00,000 é‰gid 4,20,000 Tè 50,000 g‰gy flÜªnjh® 50,000 fh¥Õ£LKidk« 1,000 bgWj‰Fça kh‰W¢ Ó£LfŸ 25,000 r«gs« 15,000 g‰gy fldhëfŸ 1,50,000 
6,34,500 6,34,500  rç¡f£LjšfŸ :  1. ÏWÂ¢  ru¡»U¥ò %.1,00,000.  2. bfhLgl nt©oa Tè %.2,000.  3. ToÍŸs fêÎ  Ï‹dK« bgw¥glhjJ %. 1,000.  4. fhyh©o‰fhd fh¥Õ£L Kidk« K‹T£o¢ brY¤j¥g£lJ.  (mšyJ)  (M) Ñœ¡fhQ« étu§fis¡ bfh©L, ué, uh#h vD« T£lhëfë‹ Kjš fz¡Ffis khWgL« Kjš Kiwæš jahç¡f                  43.(m) ÂU ué mt®fë‹ VLfŸ 2000 V¥uš 1 m‹W fh£L« étu§fŸ ÑnH ju¥g£LŸsd.  bghW¥òfŸ bjhif  %. brh¤JfŸ %. bjhif %. 

Kjš 83,030 e‰bga® 18,540 g‰gy flÜªnjh® 9,010 miwfy‹ 14,010 g‰gy fldhëfŸ 46,830 t§» buh¡f« 12,660  92,040  92,040 
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Ãw jftšfŸ:  g‰gy fldhëfëläUªJ bg‰w buh¡f« 2,12,460 vL¥òfŸ 81,600 r«gs« bfhL¤jJ 18,300 thlif bfhL¤jJ 9,450 g‰gy flÜªnjhU¡F më¤jJ 90,360 gštif¢ bryÎfŸ brY¤ÂaJ 3,840 ru¡»U¥ò(31.3.2001) 32,000 g‰gy fldhëfŸ(31.3.2001) 56,700 g‰gy flÜªnjh®(31.3.2001) 16,000 t§» buh¡f« (31.3.2001) 21,570  2001   kh®¢   31M«   ehnshL   KotilÍ«   M©L¡Fça   éahghu,   Ïyhg   e£l¡ fz¡ifÍ«, mªehisa ÏU¥ò ãiy¡ F¿¥igÍ« jah® brŒf.  (mšyJ)  (M)  khyh, Ñjh v‹w T£lhëfŸ Kiwna 3 : 2 vD« é»j¤Âš Ïyhg e£l« g»®ªJ tªjd®. mt®fŸ yjh v‹gtiu T£lh©ikæš nr®¡f KoÎ brŒJ brh¤JfŸ k‰W« bghW¥òfŸ kWkÂ¥ÕL brŒjd®.  (m) VLfëš gÂÎ bgwhkYŸs KjÄLfŸ %. 12,000 j‰nghGJ gÂÎ brŒjš nt©L«.   (M)  ru¡»U¥ò,  miwfy‹  k‰W«  vªÂu¤Â‹  kÂ¥òfis  Kiwna  %. 3,000,   %. 1,000, %. 5,000 vd Fiw¡f nt©L«.   (Ï) bfhLglhkYŸs bghW¥òfS¡F %. 4,000 ¡F tif brŒa nt©L«.  F¿¥ng£L¥ gÂÎfŸ jªJ kWkÂ¥ÕL fz¡F jah® brŒaÎ«.  44. (m)  eÅ‹,ãÂ‹  v‹w  T£lhëfŸ  7:5  vD«  é»j¤Âš  Ïyhg«  g»®ªJ  tªjd® mt®fë‹ 2004 or«g® 31 M« ehisa ÏU¥ò ãiy¡ F¿¥ò Ã‹ tUkhW.  bghW¥òfŸ %. brh¤JfŸ %. g‰gy flÜªnjh® 40,000 t§» 52,000 bghJ¡fh¥ò 72,000 g‰gy fldhëfŸ 40,000 bjhêyhë <£L¤bjhif ãÂ 60,000 ru¡»U¥ò 72,000 Kjš fz¡FfŸ:  ÏaªÂu« Ïyhge£lfz¡F 1,60,000   48,000 eÅ‹   1,20,000 ãÂ‹   80,000  2,00,000  3,72,000  3,72,000  2005 #dtç 1 M« ehŸ ãÂ‹ T£lh©ikæèUªJ éy»dh®. Ã‹tU« ãgªjidfS¡F c£g£L eÅ‹ v‹gt® ãWtd¤ij vL¤J¡ bfh©lh®.  (m) ãWtd¤Â‹ e‰bga® %.36,000 vd kÂ¥ÕL brŒa¥g£lJ. 
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(M) ÏaªÂu« ÛJ njŒkhd« 10% Ú¡f¥g£lJ.  (Ï) g‰gy fldhëfŸ ÛJ 5% Ia¡fl‹ xJ¡F cUth¡f¥g£lJ.   (<) bjhêyhs® <£L¤bjhif ãÂ¥ bghW¥ò  %.36,000 vd kÂ¥Ãl¥g£lJ.   kWkÂ¥Õ£L¡ f/F,  Kjš  fz¡FfŸ  k‰W«  eÅå‹  ÏU¥òãiy¡F¿¥ò M»at‰iw¤ jah® brŒf.  (mšyJ)   M) Ã‹tU« étu§fis¡ bfh©L Ú®ik é»j§fis¡ fz¡»Lf. étu« %. étu« %. fldhëfŸ 5,000 flÜªnjh® 4,000 ifæU¥ò buh¡f« 4,000 brY¤j‰Fça kh‰W¢ Ó£LfŸ 3,000 t§»æš buh¡f« 6,000 bfhLgl nt©oa bryéd§fsŸ 250 FW»a fhy KjÄLfŸ 2,000 bgWj‰Fça kh‰W¢ Ó£LfŸ 3,000 K‹T£o¢ brY¤j  ÏWÂ¢ ru¡»U¥ò 8,000 nt©oa bryéd§fŸ 1,000  45. (m) Råjh tiuaW ãWk« g§bfh‹W %.10 Åj« 1,000 g§Ffis %. 12 ¡F btëæ£lJ. bjhif Ã‹tUkhW brY¤j¥gl nt©L«.  é©z¥g¤Â‹ nghJ %.3   xJ¡Ñ£o‹ nghJ %.5 (Kidk« 
nr®¤J) Kj‹ miH¥Ã‹ nghJ %. 2 
ÏWÂ miH¥Ã‹ nghJ %. 2   1. ãWk« ÏWÂ miH¥ig éL¡féšiy. kâ mt®fS¡F 25 g§FfŸ xJ¡ÑL brŒa¥g£ld. Ã‹tU« ãiyæš xW¥ÃH¥ò bjhl®ghd F¿¥ng£L gÂÎfis¤ jUf. kâ,  Kjš  miH¥ò  bjhif  brY¤j¤  jt¿,  mtuJ  g§Ffs  xW¥ÃH¥ò brŒa¥g£ld.  2. ãWk« mid¤J miH¥òfisÍ« éL¤jJ kâ, Kjš miH¥ò k‰W« ÏWÂ miH¥ò¤ bjhif brY¤j¤ jt¿ajhš, mtuJ g§FfŸ xW¥ÃH¥ò brŒa¥g£ld. F¿¥ng£L gÂÎfis¤ jUf    (mšyJ) 
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(M) 2001 V¥uš 1 m‹W %.40,000 kÂ¥òŸs ÏaªÂu« th§f¥g£lJ. 2003 m¡nlhg® 1, m‹W %.48,000 kÂ¥òŸs òÂa ÏaªÂu« th§f¥g£lJ. 2003 br¥l«g® 30 m‹W, 2001 V¥uš1 åš %.40,000 kÂ¥òŸs ÏaªÂu« tH¡bfhêÎ fhuzkhf %. 24,000 ¡F é‰f¥g£lJ. x›bthU M©L« fz¡FfŸ kh®¢ 31 š Ko¡fbgW»‹wd. x›bthU M©L« njŒkhd« 10% FiwªJ brš kÂ¥ò Kiwæš Ú¡f¥g£lJ.  Kjš K‹W M©LfS¡F ÏaªÂu¡ fz¡F jahç¡fÎ«.  46. (m) Ã‹tU« étu§fëèUªJ 2004 Mf°£, br¥l«g® khj§fS¡fhd buh¡f¤ Â£l¥g£oaiy jahç¡f.  étu« #&iy % Mf°£ % br¥l«g® %. bu¡f¡bfhŸKjš 2,00,000 4,00,000 6,00,000 bu¡f é‰gid 5,50,000 6,50,000 9,50,000 fl‹ bfhŸKjš 2,90,000 4,90,000 6,50,000 fl‹ é‰gid 5,50,000 6,90,000 8,00,000 bryÎfŸ 1,00,000 1,20,000 1,40,000  1. Mf°£ 1 š vÂ®neh¡F« bjhl¡f buh¡f ÏU¥ò %. 1,60,000.  2. ru¡fë¤njh® mDkÂ¤j k‰W« tho¡ifahsU¡F më¤j fl‹ trÂ fhy« xU khj«. 3. bryÎfŸ m«khj¤Ânyna brY¤j¥gl nt©L«.  4. Mf°oš bgwnt©oa g§fhja« %. 32,000.  5. br¥l«gçš brY¤j¥gl nt©oa fêÎ %. 5,40,000.  (mšyJ) (M) A,B v‹w T£lhëfs Kiwna %.50,000, %.40,000 Kjš it¤J 3:2 vD« é»j¤Âš Ïyhg« g»çªJ tU»‹wd®. Kjš ÛJ t£o M©L¡F 8% tH§f x¥ò¡ bfh©LŸsd®. vL¥òfŸ ÛJ t£o M©L¡F 10% ã®zæ¤JŸsd®. vL¥ò bjhif Kiwna %.15,000, %.10,000. MF« A ¡F %.12,000 CÂakhfÎ«, B ¡F fêÎ¡F K‹ ãfu Ïyhg¤Âš 10% fêthfÎ« bgW»‹wd®. nk‰f©l rç¡f£LjšfS¡F K‹ bjhêè‹ 2005 kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ« M©o‹ ãfu Ïyhg« %.60,000.  Ïyhg e£l¥ g»®Î¡ fz¡if¤ jahç¡f.  47. r‹  tiuaW  ãWk«  g§bfh‹W %.10  KfkÂ¥òila  20,000  g§Ffis %.2.50 Kidk¤Âš Ã‹tU« ãgªjidfnshL btëæ£lJ.  é©z¥g¤Â‹ nghJ %.2.50  xJ¡Ñ£o‹ nghJ %. 5 (�ைனய� உ�பட)  KjyhtJ miH¥Ã‹nghJ %. 3  ÏWÂ miH¥Ã‹nghJ %. 2  
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 30,000 g§FfS¡fhd é©z¥g§fŸ bgw¥g£ld. 5,000 g§FfS¡fhd é©z¥g§fŸ ãuhfçff¥g£ld. 5,000 g§FfS¡fhd é©z¥g¤ bjhif xJ¡Ñ£L¡F rçbrŒJ bfhŸs¥g£lJ. Ïju bjhiffs mid¤J« F¿¥g£l neu¤Âš bgw¥g£lJ. F¿¥ng£L¥ gÂÎfŸ jUf.  (mšyJ)   (M) Ã‹tU« éahghu¡ fz¡»èUªJ  1. ru¡»U¥ò é‰gid é»j¤ijÍ«  2. bkh¤j Ïyhg é»j¤ijÍ« fz¡»Lf.  rh®y° ãWtd¤Â‹ 2004 kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ« M©L¡fhd éahghu¡ fz¡F.  étu§fŸ %. étu§fŸ %. bjhl¡f¢ ru¡»U¥ò 40,000 é‰gid 2,00,000 bfhŸKjš 1,20,000 ÏWÂ¢ ru¡»U¥ò 20,000 ö¡F Tè 10,000 bkh¤j Ïyhg« 50,000 2,20,000 2,20,000  
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nkåiy Ïu©lh« M©L 
fz¡F¥gÂéaš  

khÂç édh¤jhŸ - 2 
 
   neu« : 2.30 kâ bkh¤j kÂ¥bg©fŸ: 90 

ÃçÎ - I 
 

                    rçahd éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.  (20 X 1=20) 

 1. 31.12.2005 m‹iwa ÏU¥ghŒé‹go g‰gy fldhëfŸ ` 75000 MF«.    
rç¡f£Ljè‹go ngh¡bfGj¥gl nt©oa thuh¡fl‹ ` 5000 våš 5 %Åj« thuh 
Ia¡ fl‹ xJ¡F - - - - - - -  MF«. 

 
(m)  ` 3750 (M)  ` 4000 (Ï)   ` 3500 

 
 2. vL¥ò Ûjhd t£o fê¡f¥gLtJ   
 

(m) tUkhd¤ÂèUªJ (M) KjèèUªJ (Ï) bryéèUªJ 
 

3. 01.04.2014 ÏU¥ghŒéš t§»¡fl‹ `7,00,000.  t£o Åj« M©L¡F 10 % .       t£o 
brY¤ÂaJ  ` 50,000 .    31.3.2015  m‹W  ãYitæYŸs t£o `    

 
(m)  ` 20,000 (M)  ` 70,000 (Ï)  ` 50,000 

 

 
4. 2004 V¥uš 1 m‹W g‰gy fldhëfŸ %.  39,600 k‰W« 2005 kh®¢ 31Ïš g‰gy 

fldhëfŸ %. 49,900. m›th©oš g‰gy fldhëfël« ÏUªJ bg‰w buh¡f« 
%.69,500  våš m›th©o‹ fl‹ é‰gid------. 

 

 (m) ` 20,000 (M) ` 59,200 (Ï) ` 79,800 
 
 5. KGikbg‰w gÂntLfis¥ ga‹gL¤J«  ãWtd« -----. 
 
 (m) ÁW éahghçfŸ (M) muR (Ï)  ãWk§fŸ 
 6.  Fiwªj brš kÂ¥ò Kiwæš njŒkhd« ------ 

  (m) M©LnjhW« mÂfkhF«                    (M) M©LnjhW« ãiyahf ÏU¡F« 

  (Ï) M©LnjhW« FiwÍ«  

 

7.     ` 2,00,000  kÂ¥òŸs xU brh¤Â‹ ÛJ M©L¡F 10 % Åj« ne®¡nfh£L  Kiwæš    
njŒkhd«  Ú¡f¥gL»wJ.  _‹wh« M©L  ÏWÂæš  m¢brh¤Â‹  V£L  kÂ¥ò 

              (m)  ` 1,40,000 (M)  ` 1,60,000 (Ï)  ` 1,80,000 
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8.  ne®¡nfh£L Kiwæš njŒkhd« fz¡»l¥gLtJ  ------. 
 
        (m) bjhl¡f kÂ¥ò  (M) V£L kÂ¥ò  (Ï) bjhl¡f kÂ¥ò  – ÏWÂ kÂ¥ò 
   
9. bkh¤j Ïyhg é»j¤Âš cŸs cwÎ Kiw   -----. 

 
 (m)  bkh¤j Ïyhg« k‰W« bkh¤j é‰gid. 
 
 (M) bkh¤j Ïyhg« k‰W« fl‹ é‰gid  

(Ï)  bkh¤j Ïyhg« k‰W« buh¡f é‰gid. 
10. mid¤J tifÍilik é»j§fS«  ----Mš bfhL¡f¥gL«. 

 
 (m)  é»jh¢rhu« (M) kl§F (Ï) rjÅj«. 
 

 11. é‰w bghUë‹ ml¡f éiy `4,00,000. ruhrç ru¡»U¥ò ` 80,000. ru¡»U¥ò 
é‰gid é»j«  ------ MF«. 

 (m)  5 kl§F (M)  4 kl§F (Ï)  7 kl§F 
 
 12. Â£l¥g£oaš v‹gJ-----  fhy¤Â‰fhd kÂ¥ÕL  MF«. 
 
 (m) vÂ® (M) ãfœ (Ï) flªj 
 

 13. #dtçæš bjhl¡f buh¡f ÏU¥ò ` 15,000.  vÂ®¥gh®¡F« bgWjšfŸ  ` 20,000. 
vÂ®gh®¡F« bryÎfŸ ` 10,000. Ã¥utç khj¤Â‰fhd bjhl¡f ÏU¥ò -----. 

 
(m) ` 25,000 (M) ` 35,000 (Ï) ` 45,000 

 
 14. T£lh©ik cl‹ghL Ïšyhj bghGJ T£lhëfS¡F----- 
 
 (m)  CÂa« më¡f¥gL« (M) CÂa« më¡f¥glkh£lhJ  

(Ï) ãWtd¤Â‰fhf ciH¤jt®fS¡F¢ r«gs« më¡f¥gL«. 
15. khWgL« Kjš Kiwæš T£lhëfë‹ Ïyhg« mt®fë‹ ----- 

fz¡FfS¡F kh‰w¥gL»wJ. 
 (m) el¥ò (M) vL¥ò (Ï) Kjš 
 
 16. rhjhuz Ïyhg¤ij él¡ TLjyhf bgw¡Toa ruhrç Ïyhgnk   ----- 

vd¥gL»wJ. 
 
 (m) ca® Ïyhg« (M) e‰bga® (Ï) g»®ªJ juh Ïyhg« 
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17.   nr®¡ifæš kWkÂ¥Õ£o‹ Ïyhg¤ij giHa T£lhëfë‹ Kjš fz¡Ffëš 
kh‰w¥gLtJ--------. 

 (m) giHa Ïyhg¥  g»®Î é»j¤Âš (M) Âahf é»j¤Âš  
(Ï) òÂa Ïyhg¥ g»®Î é»j¤Âš. 

18. A,B,C  v‹w T£lhëfë‹ giHa Ïyhg¥ g»®Î é»j« 4:3:2 .    C T£lh©ikæèUªJ 
éyF»wh®.  A, B  Ï‹ òÂa Ïyhg g»®Î Åj« ----- MF«. 

(m) 4:3 (M) 3:2 (Ï) 4:2 
19. xW¥ÃH¥ò¡ fz¡»š tuÎ it¡f¥g£l bjhif  ` 500.  xW¥ÃH¥ò brŒj g§Ffis 

kWbtëpL brŒj tifæš e£l« ` 200 våš Kjèd¡ fh¥ò ----- 
 

(m)  ` 200 (M)  ` 300 (Ï)  ` 500 
 
 20. ãWk¢ (ÂU¤j¥g£l) r£l« 2000Ï‹ go g§Ffshš tiuaW¡f¥g£l ãWk« ----- 

tifahd g§Ffis k£L« btëæL«. 
 (m) 1 (M) 2  (Ï) 3 

ÃçÎ - II 
vitnaD« 7 édh¡fS¡F éilaë¡fÎ«. 

 
mt‰¿š édh v© 21 ¡F¡ f©o¥ghf éilaë¡fÎ«. (7x2=14) 

 
 21.  K‹T£o¢ brY¤Âa bryÎ v‹whš v‹d? 
 
 22.  ãfu kÂ¥ò Kiw v‹whš v‹d ? 
 
 23.  é‰w brh¤Â‹ Ûjhd Ïyhg« mšyJ e£l« v›thW fz¡»l¥gL«. 
 
 24.   xU ãWtd¤Â‹ el¥ò é»j« 2:1 .mªãWtd¤Â‹ ãYitfis¢ brY¤j« Âwid   

msé£L és¡f« jUf. 
 25.  buh¡f¤ Â£l¥g£oaš jahç¥gÂš cŸs ãiyfis és¡Ff. 
 
 26.   ãiy Kjš Kiwæš Kj‰fz¡F khWgL« VnjD« Ïu©L Nœãiyfis¡ TWf. 
 
 27.    T£lh©ik cl‹gh£oš T£lhëfë‹ fl‹ Ûjhd t£o¡F, t£o é»j«   

F¿¥Ãléšiy våš fl‹ Ûjhd t£o tH¡f¥gLkh?  és¡f« jUf. 
28. kWkÂ¥Ã£L¡ fz¡»š flÜªnjhç‹ bjhif TL«bghGJ, m¤bjhif  kWkÂ¥ÃL fz¡»š tuÎ it¡f¥gLkh mšyJ g‰W it¡f¥gLkh? és¡f« jUf . 29. äif x¥g« k‰W« Fiw x¥g« - és¡f« jUf 
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30. miH¥ò ãYit - és¡f« jUf. 
 

ÃçÎ III 
 
 vitnaD« 7 édh¡fS¡F éilaë¡fÎ«. mt‰¿š édh v© 31 ¡F 
f£lhakhf éilaë¡fÎ«. (7x3=21) 

 
31. vL¥ò Ûjhd t£o ` 2000 F¿¤J¢ rç¡f£L¥ gÂÎ k‰W« kh‰W¥gÂÎ jUf. 

 
 32. Ñœ¡fhQ« étu§fis¡ bfh©L fl‹ é‰gidia¡ fz¡»Lf. 
 

g‰gy fldhëfŸ ( bjhl¡f« ) ` 50,000 
 g‰gy fldhëfëläUªJ bg‰w buh¡f« 

 

` 80000 
 g‰gy fldhëfS¡F më¤j jŸSgo 

 

`2000 
 é‰gid¤ ÂU¥g« 

 

`5000 
 g‰gy fldhëfŸ ( ÏWÂ )  

`75000 
 
33. 1.4.2002 m‹W ` 75000 kÂ¥òŸs ÏaªÂu« th§f¥g£lJ. _‹W M©LfŸ 
ga‹gL¤Âa Ã‹ mJ ` 35000 é‰f¥g£lJ. M©L¡F 10% Åj« Fiwªj brš ÏU¥ò 
Kiwæš njŒkhd« Ú¡f¥gl nt©L«. fz¡nfLfŸ x›bthU M©L« kh®¢ 31 Ïš 
Ko¡f¥ bgW»‹wd. é‰w ÏaªÂu« Ûjhd Ïyhg« mšyJ e£l« fz¡»Lf. 

 34. òw mf¥ bghW¥òfŸ Åj« 
fz¡»Lf.  

 
rhjhuz¥ g§F Kjš          ` 1,00,000 
flÜ£L¥ g¤Âu«                   ` 75,000 
bfhLgl nt©oa bryÎfŸ ` 10,000 
fh¥ò« äFÂÍ«                         ` 75,000 
g‰gy flÜªnjh®                     ` 40,000 

 
 35. buh¡f¤ Â£l¥g£oaè‹ e‹ikfŸ ahit? 
36. 1.2.2000 m‹W X, Y vD« T£lhëfë‹ Kjš,  Kiwna  ` 80,000,  ` 40,000 MF«.   

30.06.2000 m‹W X v‹gt® TLjš Kjyhf ` 10,000 it¤jh®.  Y v‹gt® 1.10.2000 
m‹W ` 5000 ÂU«g vL¤J¡bfh©lh®. 2000 M« M©o‹ Kjš Ûjhd t£o 5 … 
fz¡»Lf. 

 37.  Âahf é»j¤Â‰F«, Mjha é»j¤Â‰Fäilna cŸs ntWghLfŸ ahit?  
(vitnaD« 3) 

 
38. M, N, U v‹W T£lhëfŸ Kiwna 4:3:3 vD« é»j¤Âš Ïyhg« g»®ªJ tªjd®. 

“U” v‹gt® éy»a ÃwF mtç‹ g§if M,N ÏUtU« 3:2 v‹D« é»j¤Âš 
vL¤J¡bfh©ld®. òÂa Ïyhg¥ g»®Î Åj« ahJ? 
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39. uh#h tiuaW ãWk« ` 100 Åj« 500 g§Ffis `10 jŸSgoæš btëæ£lJ. 
F¿¥ng£L¥ gÂéid¤ jUf. 

 
40. Õ£lh tiuaW ãWk« 1.1.2016 m‹W g§bfh‹W ̀ 10 Åj« 50,000 g§Ffis é©z¥g¤Â‹ 

bghGJ `2 brY¤J« tifæš btëæ£lJ. ãWk« 1,20,000 g§FfŸ ÛJ é©z¥g« 
bg‰wJ. äFÂahd é©z¥g§fŸ ãuhfç¡f¥g£L¤ bjhif ÂU¥g¥g£lJ.  
njitahd gÂÎfis¤ jUf. 

 
ÃçÎ-IV 

 
 mid¤J édh¡fS¡F« éilaë¡fÎ«       
            (7x5=35) 
 41. (m) 31.03.2002 m‹W  ÂU.  »nõhç‹  VLfëèUªJ  vL¡f¥g£l  ÏU¥òfŸ  ÑnH 

j u ¥ g £ L Ÿ s d . 
 

g‰W ÏU¥òfŸ (`) tuÎ ÏU¥òfŸ (`) 
vL¥ò 40,000 Kjš 2,00,000 
ifbuh¡f« 17,000 é‰gid 1,60,000 
t§» buh¡f« 65,000 g‰gy flÜªnjh® 45,000 
Tè 10,000   

bfhŸKjš 20,000   

ru¡»U¥ò (1.04.2001) 60,000   

f£ll« 1,00,000   

g‰gy fldhëfŸ 44,000   
bgWj‰Fça 
kh‰W¢Ó£LfŸ 

29,000   

thlif 4,500   

fêÎ 2,500   

bghJ¢ bryÎfŸ 8,000   

miwfy‹ 5,000   
 4,05,000  4,05,000 

rçf£LjšfŸ : 
 1.   ÏWÂ¢ ru¡»U¥ò `40,000 
2.  Kjš ÛJ t£o 6% mDkÂ¡fÎ« 
3.  vL¥ò ÛJ t£o 5 % mDkÂ¡fÎ« 
4. bfhLgl nt©oa Tè   `1000 
5. K‹ T£o brY¤Âa thlif `900 
2002   kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ« M©L¡Fça éahghu, Ïyhg e£l 
fz¡if¤  jahç¡fÎ«.  
(mšyJ) 
 
(M) D, J v‹w T£lhëfŸ Kiwna 3:2 vD« é»j¤Âš Ïyhg« g»®ªJ tªjd®. 
mt®fŸ é#a‹ v‹gtiu 1/5 g§F¡F¡ T£lhëahf¢ nr®¡f KoÎ brŒjd®. 
e‰bga® ` 50,000 Mf j‰bghGJ   kÂ¥Ãl¥g£LŸsJ. 
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étu« V¥uš 1 
2000 (`) 

kh®¢ 31 
2001 (`) 

miwfy‹ 4000 4000 
ru¡»U¥ò 10000 12000 
g‰gy fldhëfŸ 12000 40000 
buh¡f« 20000 40000 
g‰gy flÜªnjh® 4000 7000 
bgWj‰Fça kh‰W¢ Ó£LfŸ 2000 1000 
fl‹ (g) - 1000 
KjÄLfŸ - 4000 

 

 Ñœ¡fhQ« jUz§fëš F¿¥ng£L¥ gÂÎfis¤ jUf. 
 

 (m) e‰bga® ÏJtiu ãWtd VLfëš ÏšyhkèUªjhš 
 

 (M)  VLfëš e‰bgaç‹ kÂ¥ò `30,000 vd¡ fh£l¥g£oUªjhš 
 (Ï) VLfëš e‰bgaç‹ kÂ¥ò `60,000 vd¡ fh£l¥g£oUªjhš 

42)          x‰iw¥ gÂÎ Kiwæš fz¡nfLfis¥ guhkç¤J tU« ÂU guÙjuå‹  
ÏU¥òfŸ ÑnH ju¥g£LŸsd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m›th©oš mtuJ vL¥ò `4000. miwfy‹ ÛJ 10… njŒkhd« mDkÂ¡f. g‰gy 
fldhëfŸ ÛJ 5… thuh Ia¡fl‹ xJ¡F cUth¡Ff. 
2000 - 2001 M©o‰fhd Ïyhg« f©l¿Í« m¿¡if jah® brŒf. 

 
 (mšyJ) 
 
 
(M)     A,B  v‹w T£lhëfŸ 6:4 v‹D« é»j¤Âš Ïyhg« g»®ªJ tªjd®. 2000 #dtç 1 
m‹W C v‹gtiu 1/3 g§F¡F¢ nr®¤J¡ bfh©ld®. Ã‹tU« ãgªjidfS¡F x¥ò¡ 
bfh©ld®. 
(m) C v‹gt® `25000 Kjš bfh©L tunt©L« 
(M) e‰bga® `26000 vd kÂ¥Ãl¥gL«. 
(Ï) ãy«, f£ll« 40% kÂ¥ng‰w« brŒa¥gL«. 
(<) bgh¿Í« bgh¿¤bjhFÂæ‹  ÛJ«, 10% njŒkhd« Ú¡f¥gL« 
(c) Ia¡fl‹ xJ¡F `800 mÂfç¡f¥gL«. 
(C) g‰gy flÜªnjhçš ` 1000 ngh¡bfG¤j¥gL«.  
 
 
 
C æ‹ nr®¥ò¡F Kªija 31.12.1999 M« ehisa ÏU¥òãiy¡ F¿¥ò¥ Ã‹tUkhW. 
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bghW¥ò¡fŸ  ` brh¤J¡fŸ  `
g‰gy flÜªnjh®  29000 buh¡f«  9000
brY¤j‰F¿a kh‰W¢ 
Ó£L 

 6000 ãyK«, f£llK«  25000
Kjš  bgh¿ bgh¿¤bjhFÂ 30000

A 50000 ru¡»U¥ò 15000
B   35000 85000  

bghJ¡fh¥ò  16000 g‰gy fldhëfŸ 20000
  fê¡f 
  Ia¡fl‹ xJ¡F 1000 19000
  e‰bga® 10000
  Ïyhg e£l f/F 28000
  1,36,000   1,36,000

 
kWkÂ¥Õ£L¡ fz¡F T£lhëfë‹ Kjš fz¡FfŸ,  M»at‰iw¡ fh£Lf. 

 43. (m) ÂUkÂ ÃuÛsh jdJ fz¡nfLfis x‰iw¥ gÂÎ Kiwæš it¤ÂU¡»wh®. Ñœ¡fhQ« jftšfis¡ bfh©L 2003 kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ«, M©L¡Fça éahghu¡ fz¡F Ïyhge£l¡ fz¡F k‰W« mªehisa ÏU¥ò ãiy¡ F¿¥ò jah® brŒf.  
ÏaªÂu« ÛJ 10%njŒkhd« éy¡f¥g£l nt©L«. 

 

buh¡f VL 
bgWjšfŸ bjhif ` brY¤jšfŸ bjhif ` 
ÏU¥ò Ñ/bfh 16,000 (buh¡f) bfhŸKjš 28000 
(buh¡f) é‰gid 80,000 g‰gy flÜªnjh® 40,000 
g‰gy fldhëfŸ 60,000 bghJ¢ bryÎfŸ 12,000 

 Tè 4000 
 vL¥òfŸ 16000 
 ÏU¥ò Ñ/Ï 56000 
 1,56,000  1,56,000 

          Ãw jftšfŸ 
 

étu« 31.03.2002 (`) 31.03.2003 (`) 
g‰gy fldhëfŸ 18000 ? 
g‰gy flÜªnjh® 28800 ? 
ru¡»U¥ò 20000 32000
ÏaªÂu« 80000 80000
miwfy‹ 6000 6000

 
 
 
 
 

TLjš jftšfŸ ` 
më¤j jŸSgo 2800 
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bg‰w jŸSgo 3400 
fl‹ é‰gid 68800
fl‹ bfhŸKjš 28200

 
(mšyJ) 

 
(M)   X, Y, Z v‹w T£lhëfŸ Kjš é»j¤Âš Ïyhg« g»®ªJ tªjd®. 31.12.1994 M« 
ehisa ÏU¥òãiy¡ F¿¥ò¥ Ã‹tUkhW. 

 
bghW¥òfŸ brh¤J¡fŸ 
g‰gy flÜªnjh® 10,500 t§» 8,000
fh¥ò ãÂ 24,000 g‰gy fldhëfŸ 10,000
Kjš fz¡FfŸ  

 45,000 fê¡f 
 30,000 Ia¡fl‹ XJ¡F 500 9,500
 15,000 90,000 ru¡»U¥ò 9,000
 ÏaªÂu« 24,000
 ãyK«, f£olK« 38,000
 e‰bga® 24,000
 Ïyhg e£l f/F 12,000
 1,24,500  1,24,500
Ã‹tU« Ïd§fis¡ fU¤Âšbfh©L 1.1.1995 m‹W  Z ãWtd¤ÂèUªJ éy»dh®.  
(m) ãWtd¤Â‹ e‰bga® ` 18000 vd kÂ¥Ã£lJ. 
(M) Ia¡fl‹ xJ¡F `300 Fiw¡f¥g£lJ. 
(Ï) KGtJ« Ïyhg e£l¡ fz¡»š g‰W brŒa¥g£l fh¥Õ£L¤ bjhif ` 1000 K‹ T£o¢ 
brY¤Âa fz¡»‰F kh‰w¥g£lJ. 
(<) ÏaªÂu« ÛJ 5% njŒkhd« Ú¡f¥g£lJ. 
(c) bfhLglh gGJgh®¥ò¢ bryÎ¡F ` 1100 xJ¡ÑL brŒa¥g£lJ. 
(C) Z v‹gtU¡F ` 5000 brY¤j¥g£lJ ÛÂ mtç‹ fl‹ fz¡»‰F kh‰w¥g£lJ. 
kWkÂ¥Õ£L¡  fz¡F,  Kjš  fz¡FfŸ  jah® brŒf. 
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étu§fŸ  étu§fŸ  

bjhl¡f¢ ru¡»U¥ò 1,99,000 é‰gid 17,00,000 
bfhŸKjš 11,19,000 ÏWÂ ru¡»U¥ò 2,98,000 
bkh¤j Ïyhg« 6,80,000   

 19,98,000  19,98,000 
ã®thf¢ bryéd§fŸ 3,00,000 bkh¤j Ïyhg« 6,80,000 
é‰gid¢ bryéd§fŸ 60,000 t£o bg‰wJ 18,000 

ãÂrh® bryéd§fŸ 30,000   
ÏaªÂu« é‰wÂš V‰g£l 
e£l« 

8,000   

ãfu Ïyhg« 3,00,000   
 6,98,000  6,98,000 
 

 
 44. (m)  Ã‹tU« étu§fis¡ bfh©L Ïyhg¤j‹ik é»j§fŸ fz¡»Lf. 
2004 kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ« M©L¡Fça éahghu Ïyhg e£l¡ fz¡F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(mšyJ) 
 

 (M) Mõh tiuaW ãWk« g§bfh‹W ` 100 kÂ¥òila `10,000 ne®ik g§Ffis ` 
10 jŸSgoæš  btëæ£lJ.  jŸSgo  xJ¡Ñ£o‹ bghGJ  mDkÂ¡f¥gL«. 

 Ïj‰fhd bjhif Ã‹tUkhW brY¤j¥gl nt©L«.  
é©z¥g¤Â‹ nghJ `30 
xJ¡Ñ£o‹ nghJ `30 
g§F Kjš k‰W« ÏWÂ miH¥Ã‹ nghJ        `30 

 

bghJ k¡fëläUªJ `9,000 g§FfS¡fhd é©z¥g§fŸ bgw¥g£L xJ¡ÑL 
brŒa¥g£ld. 400 g§FfŸ Ûjhd Kjš k‰W« ÏWÂ miH¥ò¤ bjhif jéu, Vida 
g§FfŸ ÛJ bgw nt©oa mid¤J¤ bjhifÍ« Kiwna bgw¥g£lJ. Ã‹d® Ïit 
xW¥ÃH¥ò brŒa¥g£ld. Ït‰¿š 200 g§FfŸ KGtJ« brY¤j¥g£litfshf 
g§bfh‹W `80 Åj« kWbtëpL brŒa¥g£lJ. ãWk¤Â‹ V£oš nk‰f©l 
elto¡iffS¡F F¿¥ng£L¥ gÂÎfŸ  jUf. 
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45. (m) ÂU »nõh® mt®fë‹ 31.03.2005 m‹iwa ÏU¥ÃèUªJ vL¡f¥g£l 
ÏU¥ò étu§fŸ ÑnH ju¥g£LŸsd. 

 

étu« g‰W  ` tuÎ  ` 
g‰gy fldhëfŸ 65000
thuh¡fl‹ 2500
thuh Ia¡fl‹ xJ¡F - 1500

 
rç¡f£LfŸ : 

 (m) thuh¡fl‹  `1500 TLjyhf¥ ngh¡bfGJf. 
 (M) fldhëfŸ ÛJ 3 … thuh Ia¡fl‹ xJ¡F cUth¡Ff. 
 rç¡f£L¥ gÂÎfŸ jªJ Ïit ÏWÂ¡ fz¡Ffëš v›thW njh‹W« vd¡ fh£Lf. 
 (mšyJ) 
 (M) xU ãWk« Kjš miH¥ò¤bjhif g§F x‹W¡F `3 bgw¥glhjjhš `10 kÂ¥òŸs 400 
g§Ffis xW¥ÃH¥ò brŒjJ. ÏWÂ miH¥ò `2 Ï‹D« miH¡f¥gléšiy. Ï¥g§FfŸ 
Ã‹d® g§F x‹W¡F 7 Åj«, 8 brY¤j¥g£l  g§Ffshf  kWbtëpL brŒa¥g£lJ.       
njitahd F¿¥ng£L¥ gÂÎfis¤ jªJ, g§F xW¥ÃH¥ò¡ fz¡F k‰W« Kjèd¡ fh¥ò¡ 
fz¡F jah® brŒf. 

 46. (m) Ã‹tU« étu§fëèUªJ 2003 m¡nlhg® khj¤Âš bjhl§» _‹W 
khj§fS¡fhd buh¡f¤ Â£l¥g£oaiy¤ jahç¡f. 

 m¡nlhg® khj¤Â‹ bjhl¡f buh¡f ÏU¥ò . `6000 
 

buh¡f é‰gidm¡nlhg®  `50,000 ,  et«g®  ` 40000,  or«g® ` 30000 .                 
 fl‹ bfhŸKjš , 
br¥l«g® :    `20,000 
m¡nlhg® :   ` 24,000 
et«g®: ` 28,000 
or«g® : ` 32,000 

 ru¡fë¤njh® mDkÂ¤j flå‹ fhy« xU khj« MF«. 
 

iv) or«gçš bgw nt©oa g§fhjha« ` 8000 
 

V)  m¡nlhgçš K‹T£o brY¤j nt©oa tUkhd tç ` 6000 
VI) et«g® khj¤Âš é‰w brh¤Â‹ kÂ¥ò %. 24,000 

 (mšyJ) 
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(M) V¥uš 1, 2001 m‹W v¡b[° tiuaW ãWk« `56000 kÂ¥òŸs ÏaªÂu« x‹iw 
th§»aJ. ÏaªÂu¤Â‹ gadë¥ò¡ fhy« 10 M©LfŸ. mj‹ ÏWÂ kÂ¥ò `6000. 
M©LnjhW« njŒkhd« ne®¡nfh£L Kiwæš Ú¡f¥g£lJ. M©LnjhW« fz¡nfLfŸ 
kh®¢ 31 m‹W Ko¡f¥ bgW»‹wd. ÏaªÂu« fz¡F k‰W« njŒkhd« fz¡F _‹W 
M©LfS¡F¤ jah® brŒf. 

 47. (m) mk® m¡g® vD« T£lhëfŸ Kiwna 3 : 2 vD« é»j¤Âš Ïyhg e£l§fŸ 
g»®ªJ tªjd®. 1.4.2004 m‹iwa mt®fSila Kjš Kiwna `1,50,000 ,`1,00,000 MF«. 
T£lh©ik x¥ghtz« Ñœ¡fh©gdt‰¿‰F tifbrŒ»wJ. rçf£LjšfS¡F K‹ 
2005 kh®¢ 31 M« ehnshL KotilÍ« M©o‹ ãfu Ïyhg« `70,000. mªj M©o‹ 
vL¥òfŸ Kiwna mk® `15,000. m¡g® `10,000 MF«. 

 1. Kjš ÛJ t£o M©L¡F 6… 
 2. vL¥òfŸ ÛJ t£o M©L¡F 8 … t£o mk® 600 m¡g® `400 
3. mk® , m¡g® ÏUtU« Kiwna  `10,000 CÂa« bgW»‹wd®. 

        mk® `3600 fêÎ bgW»wh®. 
 Ïyhg e£l¥ g»®Î¡ fz¡ifÍ«, T£lhëfë‹ Kjš fz¡FfisÍ« fh£Lf. 
      (mšyJ) 
(M) 1.10.2000 m‹W xU ãWk« `6,00,000 kÂ¥òŸs ÏaªÂu¤ij th§»aJ. ãWÎif¢ 
bryÎfshf `40,000 brytê¡f¥g£lJ. ãWtd« M©L njhW« njŒkhd« 20% Fiwªj 
brš ÏU¥ò Kiwæš Ú¡»aJ.   x›bthU M©L« fz¡nfLfŸ kh®¢ 31 m‹W Ko¡f¥ 
bgW»‹wd.  
 
ÏaªÂu¡ fz¡ifÍ« njŒkhd¡ fz¡ifÍ« _‹W M©LfS¡F¤ jah® brŒf. 
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                                           nkåiy Ïu©lh« M©L fz¡F¥gÂéaš                                                 khÂç édh¤jhŸ - 3  neu« : 2.30 kâ                                                                                              kÂ¥bg©: 90 ÃçÎ - I rçahd éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.                                      (20 X 1=20) 
1 அட கவிைல அ ல _____________விைல இதி  எ  ைறேவா அ த விைலயி  

இ தி  சர கி  மதி பிட ப . 

அ. ஏ  மதி   ஆ. ச ைத விைல       இ. வி பைன விைல   

2 இ பா வி ப  கடனீ ேதா  .30,000. சாி க த ப  கடனீ ேதா  மீ  

வ  ஒ  2% உ வா க ேவ  எனி  இ நிைல றி பி  

கா ட படேவ ய கடனீ ேதா  ெதாைக 

அ. .30,000   ஆ. .30,600  இ. . 29,400 

3 ெமா த இலாப  மா ற பட ேவ ய கண   

அ. த  கண   ஆ. இலாப ந ட கண  இ. வியாபார  கண   

4 ஒ ைற பதி  ைற 

அ. வி ஞான அ பைடயிலான ைற 

ஆ.  ைமெபறாத இர ைட  பதி  ைற 

இ. இர ைட  பதி ைற  

5 கட  ெகா தைல அறிய உத  கண ______________ 

அ. வியாபார கண     

ஆ. ெமா த கடனாளிக  கண  

இ. ெமா த கடனீ ேதா  கண  

 

6 ெவ ைமயாத  எ ற ெசா  ெதாட ைடய  

அ. க  லனாகா  ெசா  
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ஆ. நிைல  ெசா க  

இ. இய ைக  கனிம வள க  

7 .10,000 மீ  ஆ  10% ைற த ெச  மதி  ைறயி  ேத மான  

நீ க ப டா  த   ஆ க  நீ க ப  ேத மான  ெதாைகயி  

ெமா த  

அ. . 2107  ஆ. . 2710  இ. . 2701 

8 நிைல ெசா ைத வி பதா  ஏ ப  ந ட  ேதா வ  

அ. ேத மான  கண கி  வர  ப க  

ஆ. நிைல  ெசா  கண கி  ப  ப க  

இ. நிைல ெசா தி  கண கி  வர  ப க  

9 இய க விகித  சமமாக இ க 

அ. 100- இய க இலாப விகித  

ஆ. 100+ இய க இலாப விகித  

இ.   இய க இலாப விகித  

10 ஒ  நி வன தி  நட  ெசா க  .60,000 ம  நட  ெபா க  

.30,000 எனி  நட  விகித _______________ஆ . 

அ.1:2   ஆ.1:1  இ.2:1 

11 அைன  ெசய பா  விகித க _______ ஆ  ெகா க ப .  

அ. விகிதா சார   ஆ. மட   இ. சத த  

12 ெரா க தி ட  ப ய  ைகயா வ  

அ.  தி டமிட ப ட ெரா க  ெப த க  

ஆ.  தி டமிட ப ட ெரா க  ெச த க  

இ.  தி டமிட ப ட ெரா க  ெப த க  ம  ெச த க  

13 டா ைம நி வன தி  ம எ ணி ைக 

அ. ஒ   ஆ. இர   இ. ஏ  

14 த  மீதான வ  கண கிட ப வ  
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அ. ெதாட க த   ஆ. இ தி த   இ. சராசாி த  

15 டாளி  ேச ைகயி ெபா  ெசா கைள , ெபா கைள  

ம மதி  ெச  அவ ைற_____ பதிய ேவ ய  நியாயமான ெசய ைற 

ஆ . 

அ. அட க விைலயி    

ஆ. ந ெபய  கண கி  

இ. ம  மதி  கண கி  

16 டாளி  ேச ைகயி ெபா  ந ெபய  ேதா வி க ப ைகயி  ப  

ெச ய ப  கண  

அ. டாளிகளி  த  கண  

ஆ. ந ெபய  கண  

இ. ம மதீ  கண  

17 A, B, C ஆகிேயாாி  இலாப  ப  ைறேய 2 5� , 2 5� , 1 5� 	ஆ  . C 

டா ைமயி  வில கிறா . அவாி  ப ைக A  C  சமமாக  

ெப கி றன  என  ெகா டா  திய இலாப  பகி  விகித  

அ. A-1/2  &  B-1/2 ஆ. A -	3 5�   &  B-	2 5�   இ. A-	2 5�   & B-	3 5�   

18 ஒ  நி ம  ஒ  .10 மதி ைடய 1,00,000 ப கைள  ெபா ம க  

ெவளியி ட . அவ றி  75000 ப கைள ம ேம ெபா ம க   வா க 

ஒ ெகா டா  அ நி ம தி  ஒ பாத த  .____ ஆ . 

அ. .10,00,000  ஆ. 7,50,000  இ. 2,50,000 

19 இ  நிைல றி பி  ப  ஒ பிழ  கண கி  இ  

அ. ெச த ப ட த ட  ட ேவ . 

ஆ. அ கீகாி க ப ட த ட  ட ேவ . 

இ. ெச த ப ட த  இ  கழி க ேவ . 

20 இ நிைல  றி பி  த ன  கா ____________ ப க  ேதா . 

அ. ெசா க   ஆ. ெபா க   இ. இர  
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      பிாி  – ஆ 

எைவேய  7 வினா க  விைடயளி க . அவ றி  வினா எ 21-  

க பாக விைடயளி க .                                                                     7x2=14 

21  ெப ற வ மான  எ றா  எ ன? 

22 மா த  ைற எ றா  எ ன? 

23 ேத மான தி  வைரவில கண  த க. 

24 இய க  சா ப ற ெசலவின தி  எ கா க  இர  த க. 

25 ெரா க ெப த க  உதாரண  த க.(ஏேத  4) 

26 டாளிகளி  த  நிைலயாக உ ளெபா  கீ கா பைவ எ  

பதிய ப  

i) B ெகா வ த த  த  ii) டாளி  தர ப  ஊதிய  

27 திய டாளிைய  ேச ெபா  பகி  தரா இலாப  ம  ந ட ைத 

எ ன ெச வா ? றி ேப  பதி  த க.  

28 X, Y, Z எ ற டாளிக  3:2:1 எ  விகித தி  இலாப ந ட கைள  பகி  

வ தன . X வில ெபா  ந ெபய  கட த  ஆ  சராசாி 

இலாப களி  இர  ஆ  ெகா த  என ெகா  மதி பிட ப கிற . 

கட த  ஆ களி  இலாப க  ைறேய .16,000, .30,000, ம  

.26,000 ஆ . ந ெபய  பதி  த க. 

29 அைழ   பண  எ றா  எ ன? 

30 i) அைம  ைறேய  றி பிட ப  த  ெதாைக எ வா  

அைழ க ப ? 

ii) 10,00,000 ேந ைம  ப க  வி ண ப க  வரேவ க ப ட . 

ெபா ம களிட  இ  8,55,000 ப க  வி ண ப க  

ெபற ப டன. இ நிைலயி  நி ம  ப கைள ஒ கீ  ெச ய 

மா? விள க  த க. 
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     பிாி  – இ 

எைவேய  7 வினா க  விைடயளி க . அவ றி  வினா எ  31-  

க டாயமாக விைடயளி க .                                                                 7x3=21 

31 இய திர தி  மதி  .50,000. அத மீ  10% ேத மான  கண கி , 

சாி க பதி , மா பதி  த க. 

32 31.03.2015 இ பா  கீ கா  விவர கைள  த கிற . 

       ப  .  வர  . 

  வ கி கட  10% (31.3.2015)     -   20,00,000 

  வ  ெகா த    1,20,000  

ெகா படேவ ய வ  வைக ெச க. 

சாி க பதி  த  இ விவர  இ தி கண களி  எ வா  ேதா  

என கா க. 

33 கீ கா  விவர கைள  ெகா  ப பல கடனீ ேதாாி  இ தி இ ைப  

கா க. 

  ெதாட க ப பல கடனீ ேதா      38000 

  ப பல கடனீ ேதா  அளி த ெரா க    80000 

  ெப ற த ப          2000 

  ெவளி தி ப          9600 

  கட  ெகா த                1,02,400 

34 ேத மான  நீ க ேவ யத  ேதைவக  யாைவ? ( எைவேய  3) 

35 ப ேவ  பய பா டாள க  நிதிநிைல அறி ைக  ப பா  எ வா  

பய ப கிற ? 

36 ெரா க தி ட  ப ய  தயாாி பதி  உ ள நிைலகைள விள க. 

37 P, Q, R எ  டாளிக  ைறேய 3:2:1 எ  விகித தி  இலாப  

பகி  ெகா கி றன . P எ பவ  ஒ ெவா  காலா  இ தியி  .5000 

தி ப எ ளா . Q எ பவ  ஒ ெவா  அைரயா  இ தியி  .10000 
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தி ப எ ளா . R எ பவ  1.5.2004 அ  .2000, 31.10.2004 அ  

.3000, 30.11.2004 அ   .5000 எ ளா . 31.3.2005 ஆ  நாேளா  

வைட  ஆ கான அவ களி  எ மீதான வ ைய 10% த  

கண கி க. 

38 ரேம , ராேஜ , ராேக   எ ற டாளிக  5:4:3  எ  விகித தி  இலாப 

ந ட  பகி  வ தன . ரேம  விலகினா . அவாி  ப ைக ைமயாக 

ராேஜ  எ  ெகா டா . திய இலாப  பகி  விகித  யா ? 

39 A, B, C எ ற டாளிக  ைறேய 5:3:2 எ  விகித தி  இலாப ந ட  

பகி  வ தன . C  எ பவ  2005 ஏ ர  1 அ  விலகினா . அவாி  

விலக பி  அைன  சாி க த க  ெச தபிற  அவாி  த  

கண  வர  இ  . 1,35,000 ஆக  கா கிற . பி வ வனவ றி  

றி ேப  பதி க  த க. 

 அ. ேசரேவ ய ெதாைக உடன யாக  ெச த ப டா  

  ஆ. ேசரேவ ய ெதாைக உடன யாக  ெச த படவி ைல  எ றா  

 இ. . 45,000 உடன யாக  மீதி ெதாைக பிற  ெச வெத றா  

40 ஒ  நி ம தி  அ கீகாி க ப ட த  40,00,000 ப  ஒ  . 10 த  

4,00,000 ப களாக  பிாி க ப  வா க ப ட . அதி  3,80,000 

ப கைள நி ம  ெபா ம க  ெவளியி ட . ஆனா  ெபா ம க  

அவ றி  3,60,000 ப கைள ஒ பின . ப  ஒ  . 6 த  இய ந க  

ெச த ேகாாின . அவ றி  2000 ப க  மீ  அைழ  பண  .2 தவிர 

அைன  பண  ெபற ப ட . பலவைகயான ப  தைல  கண கிட . 

இ  நிைல றி பி  “ப  த ” எ வா  ேதா . 

      ப தி – ஈ 

அைன  வினா க  விைட அளி க .                               7x5=35 

41 அ. 31.03.2003 அ ைறய இ பா வி ப  ப பல கடனாளிக  . 1,25,000 

வாரா கட  (31.03.2003) .4000  
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சாி க த க  

i) . 5000 வாரா கட  ேபா ெக க. 

ii) கடனாளிக  மீ  5% வாரா ஐய கட  ேபா ெக க. 

iii) கடனாளிக  மீ  11 2� % த ப  ஒ  உ வா க. 

சாி க பதி க  த  இ விர க  இ தி  கண களி  எ வா  

ேதா  என கா க. 

(அ ல ) 

பி வ  ெச திகைள ெகா , உய  இலாப தி   ஆ  

ெகா த  என ெகா  ந ெபயாி  மதி ைப  கண கி க. 

அ. ெதாழி  பய ப த ப ட, சராசாி த  . 6,00,000 

ஆ. கட த  ஆ களி  நி வன தி  நிகர இலாப க   

   . 1,07,600,    .90,700,         .1,12,500 

இ. த  மீ  எதி பா  வ  12% 

ஈ. டாளிக  ஊதிய  ஆ  .12000 

42 அ) ரா , யா  இ  டாளிக  இலாப ந ட ைத  சமமாக  பகி  வ தன . 

அவ கள  கண ேக க  ஒ ைற  பதி  ைறயி  பராமாி க ப  வ தன. 

31.03.2002 அ  அவ கள  நிைல கீ கா மா  இ த  

 ெபா க     .   ெசா க    . 

 ப. கடனீ ேதா       1,00,000  வ கி ெரா க              40,000 

கட           40,000  ப பல கடனாளிக          1,60,000  

த       சர கி               40,000 

         ரா   80000 

     யா  80000        1,60,000  ெபாறி ,ெபாறி ெதா தி           60,000 

      3,00,000                     3,00,000 

31.03.2003 அ  அ நி வன தி  நிைல கீ கா மா  இ த . 
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  ப பல கடனீ ேதா    1,20,000 

  சர கி        80,000 

  ெபாறி , ெபாறி ெதா தி  1,00,000 

  ப பல கடனாளிக    1,50,000 

  வ கி ெரா க       60,000 

ெபாறி  ெபாறி ெதா தி மீ  10% ேத மான  வில க பட ேவ  

எ  ரா   . 10,000, யா  . 6000 

2002-03 ஆ கான இலாப  அ ல  ந ட  க டறிக. 

(அ ல ) 

ஆ. அேசா  பிரத  நி வன  1.1.2000 அ  . 5,00,000 மதி ள இய திர  

ஒ ைற வா கிய . 1.1.2002 அ  அ விய திர  .4,00,000-  

வி க ப ட . அ நி வன  ஆ ேதா  ேத மான  15% ேந ேகா  

ைறயி  நீ கிய . ஆ ேதா  கண ேக க  மா  31 அ  க  

ெப கி றன. 

  இய திர  கண , ேத மான  கண  தயா  ெச க. 

43 பி  வ வனவ ைற ெகா  கடனாளிக  வி பைன விகித ைத  கண கி க. 

  ெமா த வி பைன . 1,75,000 ெரா க வி பைன            .35000 

  வி பைன தி ப  .    10,000 ெதாட க  கடனாளிக   .  8000 

  இ தி கடனாளிக  .    12,000 

i)  பி வ வனவ ைற ெகா  கடனீ ேதா  ெகா த  விகித ைத  
கண கி க. 

 ெமா த  ெகா த      . 85,000  ெரா க  ெகா த        .20,000 

  ெகா த  தி ப     . 5,000 ெதாட க  கடனீ ேதா   .25,000 

  இ தி  கடனீ ேதா  . 15000 

(அ ல ) 
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பி வ  விவர களி  2006 மா , ஏ ர  மாத க கான ெரா க  

தி ட ப யைல  தயாாி க. 

மாத   கட             கட             நி வாக ம   

  ெகா த             வி பைன            வி பைன  ெசல க  

ஜனவாி    75,000   1,50,000   1,20,000 

பி ரவாி        1,00,000   1,35,000   1,35,000 

மா               85,000            1,75,000       65,000 

ஏ ர            1,25,000           1,20,000       70,000 

த  தகவ க  

i) 01.03.2006இ  எதி ேநா  ெரா க இ  .80,000 

ii) சர களி ேதா  அ மதி த கடனி  கால  இர  மாத க  

iii) வா ைகயாள  அளி த கடனி  கால  ஒ  மாத  

iv) ெசல க  அ மாத திேலேய ெச த பட ேவ  

v) ஏ ர  .25,000 நிைல  ெசா  வி க ப ட . 

44 அ. சீதா, கீதா எ ற டாளிக  ைறேய 3:2 எ  விகித தி  இலாப  

பகி  வ தன . 31.03.2005 ஆ  நாைளய இ நிைல  றி  பி வ மா  

   ெபா க      .    ெசா க       . 

ப பல கடனீ ேதா   80,000      வ கி            10,000 

ெச த ாிய 20,000  ப பல கடனாளிக    30,000  

மா சீ      சர கி              20,000 

த  கண க     இய திர             40,000 

சீதா   40,000     நில ,  

கீதா   30,000  70,000                        க டட   70,000 

             1,70,000             1,70,000 

1.4.2005 அ  லதா எ பவைர  பி வ  பகி க  ேச ெகா ள 
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 ெச தன . 

அ. லதா . 30,000 த  ெகா  வ வ  

ஆ. ஏ களி  ந ெபய  . 20,000 என  ேதா வி ப  

இ. நில  க டட ைத 10% மதி ேப ற  ெச வ  

ஈ. சர கி ைப . 3000 ைற ப  

உ. ெகா படா  ெபா  . 2000 உ வா வ  

ம மதீ  கண  ம  த  கண க  தயாாி க . 

(அ ல ) 

ஆ.GG வைரய  நி ம  . 10 த , 50,000 ேந ைம  ப கைள ெவளியி ட . 

றி ேப  பதிவி  வி ப ட ெதாைகயிைன  அத  கண கைள  

க பி  ைமயான றி ேப  எ த .      

    

ேததி 

2015  

ஜனவாி 

10 

 

விவர   

_______                                   ப                                                             

_________ 

(ப  ஒ  . 3 த   70,000 

ப க   வி ண ப ெதாைக 

ெப ற ) 

ேப.எ                          ப  

? 

வர  

 

? 

ஜனவாி 

16 

 

 

  

 

ேந ைம  ப  வி ண ப  க/        ப 

               _____               

               _____ 

(ப  வி ண ப ெதாைக ம  
மி தியாக ெப ற 20,000 
ப க கான வி ண ெதாைக 
தி பி  ெச த ப ட ) 
_____________-_____________ 

 ?  

? 

? 
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ஜனவாி 

31  

விவர   

_______                                   ப                                                             

_________ 

ப க  மீ  ஒ கீ ெதாைக ெபற 

ேவ ய  . 4 த  ப  ஒ  

   

பி ரவாி 

20 

விவர   

_______                                   ப                                       

_________ 

 (ஒ கீ  பண  ெப ற ) 

   

ஏ ர  1 விவர   

_______                                   ப                                                             

_________ 

 ( த  அைழ ெதாைக ெப ற ) 

   

ஏ ர  2 விவர   

_______                                   ப                                                             

_________ 

 (49500 ப க  மீதான த  

அைழ ெதாைக ெப ற ) 

   

 

45 அ. அ வி  வைரய  நி ம  . 10 த  1,70,000 ப கைள 10% 

த ப யி  ெவளியி ட . அ ப க  பி வ மா  ெச த படேவ  

வி ண ப தி ேபா  .3 

ஒ கீ ேபா  .4 ( . 1 த ப  ெச த பிற ) 

த  ம  இ தி அைழ பி ேபா  .2  

ெபா ம க  1,60,000 ப க  வி ண பி தன . ப க  அைன  

ஒ கீ  ெச ய ப டன. ெபறேவ ய ெதாைகக  அைன  ைமயாக  

ெபற ப டன. றி ேப  பதி க  த க. 
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(அ ல ) 

ஆ.  ஒ  நி வன  1.1.2002 அ  . 5,00,000 மதி க  இய திர  ஒ ைற 

வா கிய . 2003 ச ப  31 அ  அ விய திர  .3,90,000  வி க ப ட . 

அ நி வன  ஆ ேதா  ேத மான  10% ைற த ெச  இ  ைறயி  

நீ கிய . ஒ ெவா  ஆ  மா  31இ  கண க  க ெப கி றன. 

இய திர கண  ம  ேத மான  கண  தயா  ெச க. 

46 அ) பி வ  விவர களி  2006 ஏ ர , ேம, ஜூ  மாத க கான 

ெரா க தி ட  ப யைல  தயாாி க 

மாத  வி பைன . ெகா த  . ெசல க  . 

மா  2006 4,00,000 3,00,000 40,000 

ஏ ர  2006 5,00,000 5,00,000 60,000 

ேம 2006 6,00,000 3,00,000 70,000 

ஜூ  8,00,000 5,00,000 90,000 

i) அைன  வி பைன  ெரா க வி பைனயா . 

ii) ெசல க  1 மாத  கட தபி  ெச த ப கிற . 

iii) சர களி ேதா  அ மதி த கடனி  கால  1 மாத . 

iv) 01.04.2006இ  ெதாட க ெரா க இ  . 6000 

(அ ல ) 

ஆ) தி . அ  எ பவ  ஒ ைற பதி  ைறயி  த  ஏ கைள ைவ ளா . 

01.04.2005 அ  அவ ைடய த  . 5,00,000. 

த  விவர  

ெதாட க  சர கிர  2 ,50,000 

ப பல கடனாளிகளிடமி  ெப ற ெரா க  50,000 

ெரா க வி பைன 2,00,000 

ப பல கடனீ ேதா  அளி த ெரா க     60,000 

ப பல கடனாளிக  ெதாட க இ     40,000 
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ப பல கடனீ ேதா  ெதாட க இ  1,83,000 

வியாபார  ெசல க  1,20,800 

நில , க டட (31.03.2006) 4,00,000 

அைறகல  (31.03.2006)          7,200 

இ தி  சர கி  2,60,000 

ப பல கடனாளிக  இ தி இ     80,000 

ப பல கடனீ ேதா  இ தி இ  2,00,000 

இ தி ெரா க இ     55,000 

2006 மா  31ஆ  நாேளா  வைட  ஆ ாிய வியாபார,              

இலாப ந ட க\ , அ நாைளய இ நிைல றி  தயா  ெச க. 

47 அ. கீேழ தர ப ள தி . இ ரா  அவ களி  2005 மா  31ஆ  நாைளய 

இ பா வி  வியாபார, இலாப ந ட க\  ம  இ நிைல  றி  

தயா  ெச க. 

விவர  ப  ( .) வர ( .) 

எ  ம  த   

வ கி ேம  வைர ப  

 ெகா த  ம  வி பைன  

அைறகல  

8000 

- 

6,60,000 

   30,600 

1,50,000 

   25,200 

9,00,000 

- 

ைன ாிைம  1,20,000 - 

கடனாளிக  ம  கடனீ ேதா  1,00,000 79,800 

ெதாட க  சர கி  1,32,000 - 

த ப  -    2,400 

எாிெபா  ம  வா       4,000 - 

    20,000 - 

ச பள     54,000 - 

விள பர     13,200 - 
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ெகா த  மீதான வ ச த     10,800 - 

வி பைன மீதான வ ச த          800 - 

வ மான வாி      4,000  

 11,57,400 11,57,400 

 சாி க த க  

1. இ தி  சர கி  . 1,20,000 

2. கடனீ ேதா  மீதான த ப  ஒ  2% உ வா க. 

3. ைன ாிைம மீ  10% ேத மான  நீ க படேவ  

(அ ல ) 

ல தா, ேஜாதி, கனகா எ ற டாளிக  ைறேய 3:2:3 எ  விகித தி  

இலாப ந ட க  பகி  வ தன . அவ க ைடய 2003 ச ப  31ஆ  

நாைளய இ  நிைல றி  பி வ மா . 

ெபா க  . ெசா க  . 

ப பல கடனீ ேதா  62,500 ைகயி  

ெரா க  

              750 

ெச த ாிய மா  

சீ க  

 

32,000 

வ கி ெரா க   

      2,04,500 

இலாப ந ட  க\  22,000 கடனாளிக    89,000 

ெகா படா  ெசல க        500 சர கி  

அைறகல   

1,11,500 

17500 

த  

ல தா    2,00,000 

ேஜாதி    1,25,000 

கனகா    1,50,000 

 

 

 

4,75,000 

ெபாறி  

ெபாறி  

ெதா தி  

 

க டட  

 

  48,750 

 

120000 

 5,92,000  5,92,000 
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   பி வ  பகி களி  2004 ஜனவாி 1ஆ  நா  ல தா எ பவ  

டா ைமயி  விலகினா . 

அ. ந ெபய  . 30,000 என மதி பிட ப ட . 

ஆ. கீ கா மா  ெசா க  மதி பிட ப ள . 

     சர கி  . 1,00,000 அைறகல  . 15,000 

     ெபாறி  ெபாறி ெதா தி  . 45,000 

     க டட  . 1,00,000 

இ) ஐய கட  ஒ  . 4,250 உ வா க ப ட  

ஈ. ல தா  ேசரேவ ய ெதாைக உடன யாக  ெச த ப ட  

  ம மதி  கண  ம  த  கண க  தயா  ெச க. 
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