
B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS , PARANTHUR. KANCHIPURAM DT. 9629647613 

ேம�நிைல இர�டா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

பாட� – 3 - ேத�மான� கண��க� 

கால�  :  75 நிமிட�                                                மதி�ெப�க� : 50 

 அைன"# வினா�க$��� விைடயளி�க'�.                        10 × � = 10 
  ச-யான விைடைய ேத./ெத�"# எ1#க : 

1. ேத�மான� ஏ4ப�வ# ------------ 
   (அ) ெசா"# ேத�வைடவதா�   (ஆ)  ெசா"தி7 ச/ைத விைல �ைறவதா� 
   (இ) பண"தி7 மதி�9 �ைறவதா� 

2. �ைற/# ெச� இ;�9 <ைறயி� ேத�மான� -------------- 
  (அ) ஆ��ேதா=� �ைற>�    ( ஆ) ஆ�� ேதா=� அதிகமா�� 
  (இ) ஆ��ேதா=� நிைலயாக இ;��� 

3. ெசா"#�கைள� பய7ப�"தாவி?டா@� இய4ைக� காரணிகளா� மதி�9 �ைறவ# ---------- 
      (அ)  வழ�ெகாழி'     (ஆ) கால�ேபா��    ( இ )  கால நி.ணய� 

4. வி4பைன விைல, ெசா"தி7 ஏ?� மதி�ைப விட, அதிகமாக இ;/தா� அ# ஒ;________ஆ��: 
      (அ) ந?ட�            (ஆ)  வ;மான�        ( இ ) இலாப� 

5. ேத�மான" ெதாைக `. 27,000 . `. 27,000 . `. 27,000 . `. 27,000 . ெசா"தி7 அட�கவிைல `. 3,00,000 `. 3,00,000 `. 3,00,000 `. 3,00,000 எனி�, ேத�மான� விகித� 
-------------   (அ)   9%9%9%9%                (ஆ)     8 %8 %8 %8 %          (இ) 9.09 %9.09 %9.09 %9.09 %    

6. இ;�பா�வி7பH, இய/திர"தி7 மதி�9 `. 1,00,000 . `. 1,00,000 . `. 1,00,000 . `. 1,00,000 . ஆ�H=தியி� 10 % வ Jத� ேந.�ேகா?� 
<ைறயி� ேத�மான� நJ�க�ப?ட#. எனி�, இர�டா�� <Hவி� இய/திர"தி7 மதி�9  

`. `. `. `. ----------------        (அ)  `. 70,000`. 70,000`. 70,000`. 70,000           (ஆ) `. `. `. `. 80,000         80,000         80,000         80,000         (இ) `.`.`.`.    20,00020,00020,00020,000    
7. ஒ; நி=வன� `̀̀̀. . . . 8,000 மதி�9�ள இய/திர� ஒ7ைற வாMகிய#. நி='ைகN ெசலவாக `̀̀̀. . . . 2,000    

ெசலவழி"த#  அத7 பயனளி�9� கால� 10 ஆ��க�. இ=தி மதி�9 `. 1`. 1`. 1`. 1,000,000,000,000      

ேந.�ேகா?� <ைறயி� ேத�மான" ெதாைக காண,ெசா"தி7 அட�க விைல யா#?                                

                                    (அ)  `. 900`. 900`. 900`. 900           (ஆ) `. `. `. `. 9,000         9,000         9,000         9,000         (இ) `. 10,000`. 10,000`. 10,000`. 10,000    
8. அைறகல7 மீதான ேத�மான� எ/தகண�கி� ப4= ைவ�கப�கிற#? 

      (அ) ேத�மான� க / �      (ஆ) அைறகல7 க / �      (இ) வியாபார க / � 

9. ஒ; ெசா"# ----------- காரணமாக வழ�ெகாழி' அைடகிற# 
     (அ) கால�ேபா��      (ஆ) ேத�' ம4=� உரா�'    (இ) ெதாழி� T?ப வள.Nசி 

10. ெசா"தி7 இ=தி மதி�9 எ7ப#, பயனளி�9�கால"தி7 ____________ அNெசா"திலி;/# 
கிைட��� ெதாைகயா��. 

      (அ) ஆர�ப"தி�      (ஆ) ம"தியி�       (இ) இ=தியி� 

ப�தி --- II 

எைவேயU� 4 வினா�க$�� விைடயளி�க'�.அவ4றி� வினா எ� 11- �� க?டாய�             

விைடயளி�க'�.                                           																												�	 ×	2 = 8 
11. ேத�மான"தி4�  வைரவில�கண�  த;க. 

12. ம=மதி�பீ?�  <ைறயி�  ேத�மான�  கண�கி�த�  ப4றி  �றி�9  வைரக. 

13. `. `. `. `. 20,000 20,000 20,000 20,000 மதி�9�ள இய/திர"தி7 மீ# ஆ���� 10 % �ைற/# ெச� மதி�9 <ைறயி� 
ேத�மான�  நJ�க�ப?டா�, W7= ஆ��க$��� பிற� இய/திர"தி7 ஏ?� மதி�9 யா#?                   

14. ஜனவ- 1, 2015 அ7= 4,00,000 மதி�9�ள இய/திர� வாMக�ப?ட#. ேந.�ேகா?� <ைறயி� 
ஆ��ேதா=� 10% ேத�மான� நJ�க�படேவ���. கண��க� ஒYெவா; ஆ��� மா.N 
31� <H�க�ெப=கி7றன எனி�, <த� ஆ�H4கான இய/திர"தி7 மீதான ேத�மான 
ெதாைகைய� கண�கிட'�. 

15. ஒ; நி=ம� `.5,00,000`.5,00,000`.5,00,000`.5,00,000 மதி�9�ள இய/திர"ைத வாMகிய#. அத7 பயனளி�9� கால� 10 
ஆ��க�. இ=தி மதி�9 `. 50,000.`. 50,000.`. 50,000.`. 50,000. ேந.�ேகா?� <ைறயி� ேத�மான விகித� கா�க. 
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ப�தி --- III 

எைவேயU� 4 வினா�க$�� விைடயளி�க'�.அவ4றி� வினா எ� 18 - �� க?டாய� 

விைடயளி�க'�.                                             4	×	3 = 12 
16. நிைலN  ெசா"#  எ7றா�  எ7ன ? 

17. ப�ேவ= ேத�மான�  கண�கி�� <ைறக� யாைவ?  

18. X-  நி=வன� 1.4.2016 அ7= `̀̀̀. . . . 75,000 - �� இய/திர� ஒ7ைறவாMகிய#. 31.3.2018 அ7=  

`̀̀̀. . . . 62,000 - �� அYவிய/திர"ைத வி4பைன ெச�த#. நிைல" தவைண<ைறயி� ேத�மான� 

ஆ���� 10% நJ�க�படேவ���. ஆ��ேதா=� கண��க� மா.N 31-� <H�க�ப�கிற# 
எனி�, வி4ற இய/திர"தி7 மீதான இலாப� அ�ல# ந?ட"ைதகண�கி�க. 
 

19. ஒ; நி=ம� `. 1,30,000`. 1,30,000`. 1,30,000`. 1,30,000 மதி�9�ள இய/திர"ைத வாMகிய#. நி='வத4கான ெசல' `.20,000`.20,000`.20,000`.20,000. . . . 

அத7 பயனளி�9� கால� 10 ஆ��க�. இ=தி மதி�9 `. 30,000.`. 30,000.`. 30,000.`. 30,000. ேந.�ேகா?� <ைறயி� 
ேத�மான விகித� கா�க. 
 

20. ேந.�ேகா?� <ைறயி� ேத�மான விகித� கா�க 

           இய/திர� வாMகிய விைல   `.`.`.`.    80,000  ; நி='வத4கான ெசல'க�   `̀̀̀....    20,000  

           எதி.ேநா��� இ=தி மதி�9  `̀̀̀....    4,000 ; எதி.ேநா��� பயனளி�9 கால� : 4 ஆ��க� 

ப�தி --- IV 

எைவேயU� 4 வினா�க$�� விைடயளி�க'�.                                        4	×	5 = 20 
21. இரா� ஆைட நி=வன� ஏ�ர� 1, 2014 அ7=  `̀̀̀.... 2,00,000 மதி�9�ள ஓ. இய/திர"ைத நிலா 

நி=வன"திடமி;/# கடனாக வாMகிய#. அத4� நி='ைகN ெசலவாக  `̀̀̀....10,000 
ெசலவழி"த#. �ைற/# ெச� மதி�9 <ைறயி� ஆ���� 10% ேத�மான� நJ�க�ப?ட#. 
<த� W7= ஆ��க$�� இய/திர�கண�� ம4=� ேத�மான�கண�கிைன 
தயா-�க'�. கண��க� ஒYெவா; ஆ��� மா.N 31-� <H�க�ெப=கி7றன. 
 

22. ஒ; தயா-�9 நி=ம�, ஏ�ர� 1, 2010 அ7= ெபாறி வைக ம4=� இய/திர� `̀̀̀.... 4,50,000�� 
வாMகி, நி='த� ெசலவாக `̀̀̀. . . . 50,000 ெசலவழி"த#. W7= ஆ��க� பய7ப�"திய பிற�, 
அNெசா"தான# `̀̀̀. . . . 3,85,000 �� வி4க�ப?ட#. ேத�மான� ஆ��ேதா=� 15% நிைல" 
தவைண<ைறயி� நJ�க�படேவ���. ஒYெவா; ஆ��� கண��க� மா.N 31-� 
<H�க�ப�கி7றன. <த� இர�� ஆ��க$�� இய/திர�கண�� ம4=� 
ேத�மான�கண�கிைன தயா-�க'�. 

23. இரஹJ� நி=வன� 1.4.2015 அ7= `̀̀̀.... 2,50,000 மதி�9�ள நிைலN ெசா"ைத 

வாMகிய#. ஒYெவா; ஆ��� ேத�மான� 10 %  வ Jத� ேந.�ேகா?� <ைறயி� நJ�க�பட 
ேவ���. ஒYெவா; ஆ��� கண��க� மா.N 31-� <H�க� ெப=கி7றன. 
<த� இர�� ஆ��க$�� �றி�ேப?�� பதி'க� த/#, நிைலN ெசா"#� கண�ைக 
தயா. ெச�க. 

24. 2012 ஜுைல 1, அ7= விம� அ7? பிரத._ நி=வன�  `̀̀̀....  3,75,000 மதி�9�ள 

இய/திர"ைத வாMகிய#. ஆ�� ேதா=� 20%  ேத�மான� ேந.�ேகா?� <ைறயி� இர�� 
ஆ��க$�� நJ�க�ப?ட#. இய/திர� வழ�ெகாழித� காரணமாக 2015 மா.N 31, அ7= 
`.75,000�� வி4க�ப?ட#. 
�றி�ேப?�� பதி'க�, இய/திர� கண�� ம4=� ேத�மான� கண�� தயா. ெச�க. 
கண��க� ஆ��ேதா=� மா.N 31� <H�க� ெப=கி7றன. 
 

25. ேத�மான�  நJ�கேவ�Hயத7  ேதைவக�  யாைவ ? 
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