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கா�சி�ர� மாவ�ட� 

      பதிேனாரா� வ��� 

 
 

மாணவ� ைகேய� – 2  
               ( கண�கிய� வினா�க� சா� தைவ ) 

 

                                                     

            

                                                                                                           B. பாலாஜி, 

                                            %&கைல ஆசி(ய� – வணிகவிய�,      

                                            அரசின� ேம�நிைல� ப�ளி, 

                                            பர -�,  

                                            கா�சி�ர� மாவ�ட� – 631 552. 

                                            ைக�ேபசி எ4 : 9629647613 
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                பாட� – 3 அ9�பைட� கண�கிய� நைட%ைறக� I  

              இர�ைட� பதி= %ைறயி� கண�� ஏ�க� பராம(�� 

1.ஆ�சா�கண��க�: 
i) தனிமனித�சா��ைடயகண��க�: 

உதாரண� :  ேமாகA க / � ,  %CகA க / �. 

ii) ஆ�களிA�D அ�ல& அைம�� அ�ல& சEக� சா��ைடய கண��. 

   உதாரண� :  எF.எ�.9. லிமிெட�,  இ தியAஓவ�சJீ வEகி,  ஆK�கா�பீ��� கழக�,       

                                          அ(மாசEக� ேபாAறைவ. 

iii) ஒC�றி�பி�ட நபைரேயா அ�ல& �Dைவேயா �றி��� கண��: 

            உதாரண� : ெகா�பட ேவ49ய ச�பள�கண��, %AO�9 ெசPQதிய கா�பீ���   

                           கண�� ேபாAறைவ. 

    ேமP�உதாரணEக� : 

1) %த�  2. லதா  ( மனித�களிA ெபய� எ& வ தாP� ) 

3. Jேட�பாE� ஆ� இ தியா ( வEகி எAR வ தாP�, வEகியிA ெபய� வ தாP� ) 

    4.ெகா�பட ேவ49ய வாடைக   5. எ���      6. %CகA வாடைக நிைலய�. 

 

2. ெசாQ&கண��க� : 
       வணிக நிRவனQதிS� ெசா தமான ெசாQ&க� மSR� உைடைமக� இதி� அடE��. 

ெசாQ&� கண�கான& �லனா�� ெசாQ&க� மSR� �லனாகாF ெசாQ&க� கண��களாக இC���. 

  

      எ.கா : 1. நில�    2.   க�டட�         3.  வணிகநSெபய�      4. சர��          5. ெகா�%த�   6. விSபைன    

              7. ெரா�க� 

3. ெபயரள=கண��க� : 
       இ�கண��கT��  எUவித உCவ%�, வ9வ%� கிைடயா&. இைவக� வணிகQதிA 

வCமான� மSR� ெசல=, ஆதாய� மSR� ந�ட� சா��ைடயதா��. 

    எ.கா : 1. ச�பள�   2. பEகாதாய�    3. மிAக�டண�   4. வாடைக   5. கழி=�ெபSற& 

            6. விள�பர� 

 

 

பாட�4.அ9�பைட�கண�கிய�நைட%ைறக�II– �றி�ேப� 
                              கண�கிய�சமAபா� : 
                         ெசாQ&க�  =     %த�  +  ெபாR��க� 

எ�Q&�கா�� 1 
    ஒC ெதாழிலிA %த� `.3,00,000 ;  `.3,00,000 ;  `.3,00,000 ;  `.3,00,000 ;  ெபாR��க� `.2,00,000  ; `.2,00,000  ; `.2,00,000  ; `.2,00,000  ; ெதாழிலிA ெமாQத மதி��களிA மதி�ைப� 

கண�கி�க. 
              ெசாQ&க� =  %த�      +   ெபாR��க� 

                   ?       =  `.`.`.`. 3,00,000  +   `.`.`.`. 2,00,000 

                                                                            `.`.`.`. 5,00,000    =   `.`.`.`. 5,00,000 
2. கண�கிய� சமAபா�9� வி�ப�ட ெதாைகயிைன� கா4க. 

            ெசாQ&க� =  %த�      +    ெபாR��க� 

         அ)      ?       =   `.`.`.`.40,000     +    `.`.`.`.11,000  

         ஆ)  `.`.`.`.65,000     =   `.`.`.`.    53,000    +       ? 

         இ)   `.`.`.`.75,000     =       ?       +   `.`.`.`. 42,500 
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விைட: 

                ெசாQ&க�  =  %த�    +    ெபாR��க� 

         அ)     `.51,000    =  `.`.`.`.40,000    +     `.`.`.`.11,000  

         ஆ)    `.`.`.`.65,000       =  `.`.`.`. 53,000   +     `.12,000 

         இ)    `.`.`.`.75,000       =  `.`.`.`.32,500   +     `.`.`.`. 42,500 
 

 

�றி�ேப���பதி=: 
1. ெதாழி� ெதாடEக %த� ேபா�ட&  / %CகA ெதாழி� ெதாடEக %த� ேபா�ட& 

     ெரா�க க / �      ப 

       %த� க / � 

( ெதாழிலி�%த�ேபா�ட& ) 

 

2. கம� எAபவ(டமிC & ெபSற ெரா�க�         3. கம� எAபவC�� ெகா�Qத ெரா�க�             

  ெரா�க க / �    ப                                                 கம�  க / �    ப                                 

       கம� க / �                                                       ெரா�க க / �  

( கம�எAபவ(ட�ெரா�க�ெபSற& )                         ( கமP�� ெரா�க� வழEகிய& ) 

   

 

  4.ெரா�கQதிS� சர�� வாEகிய&.                5. ெரா�கQதிS� சர�� விSற& 

     ெகா�%த� க / �  ப                               ெரா�க க / �        ப          

          ெரா�க க / �                                        விSபைன க / � 

( ெரா�க ெகா�%த� )                                      ( ெரா�க விSபைன )  

 

6. ராஜா எAபவC�� கடனாக சர��விSற&.   7. ராஜா எAபவ(டமிC & கடனாகசர�� வாEகிய&    

               ராஜா க / �      ப                                          ெகா�%த� க / �   ப           

            விSபைன க / �                                                ராஜா க / � 

          ( கடAவிSபைன )                                             ( கடAெகா�%த� ) 

 

 8.ேமாகனிடமிC & சர�� திC�ப� ெபSற&.        9. ேமாகA எAபவC��  சர�� திC�பிய&. 

   விSபைனதிC�ப க / �   ப                                    ேமாகA க / �   ப     

          ேமாகA க / �                                                ெகா�%த� திC�ப க / � 

   (சர��திC�பிய&)                                              (சர��திC�ப�ப�ட&) 

 

10. ஊதிய� வழEகிய&.                     11. வாடைக ெசPQதிய&. 

       ஊதிய� க / �   ப                             வாடைக க / �    ப 

           ெரா�க க / �                                    ெரா�க க / � 

    (ஊதிய�வழEகிய&)                            ( வாடைக ெசPQதிய& ) 

   

 12.கழி= ெபSற&. 

    ெரா�க க / �    ப 

       கழி= க / � 

   (கழி=ெபSற&) 
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13. வEகியி� நட�� கண�� ெதாடEகிய&.           14. வEகியி� பண� ெசPQதிய& 

      வEகி  க / �     ப                                              வEகி  க / �    ப 

        ெரா�க க / �                                                       ெரா�க க / � 

(நட���கண�� ெதாடEகிய&)                               ( வEகியி� பண� ெசPQதிய& ) 

15. வEகியிலிC & பண� எ�Qத&. 

      ெரா�க  க / �   ப 

         வEகி க / � 

( வEகியிலிC & பண� எ�Qத& ) 

 

16. தAெசா த ெசலவிSகாக  ( அ&காேசாைல \லமாகேவா அ�ல& பணமாகேவா ) 

வEகியிலிC & பண� எ�Qத&. 

            எ��� க / � 

                    ெரா�க க / � 

                 (எ��� எ�Qத&) 

O����றி�ேப���பதி= : 

        ஒேர நாளி� இர4� அ�ல& அதS� ேமSப�ட நடவ9�ைகக� நிகD�ெபாD& ,  அைவ 

ஒேர தAைமயாக இC�பிA, அவSைறQ ெதா�Q& ெமாQத�பSRQ ெதாைகK�, 

ெமாQதவர=QெதாைகK� சமமாக இC��மாR �றி�ேப�9� பதி= ெச]வைத  O��� 

�றி�ேப��� பதி= எAகிேறா�. 

 

( எ.கா )   1. ஜூA1, 2004 -  அ�_ேபா�ட %த� `.`.`.`.50,000 ; ம�_ேபா�ட %த� `.`.`.`.70,000 

                                                    �றி�ேப� 

நா� விவர� ேப.
ப.எ 

பSRQெதாைக 
`.`.`.`. 

வர=Qெதா
ைக 
`.`.`.`. 

2004 
ஜூA1 

ெரா�க க/�          ப 
   அ�_ %த� க/� 

    ம�_ %த� க/� 
(அ�_,ம�_ 
இCவC�  %த� 
ேபா��  ெதாழி� 
ெதாடEகிய&) 

 1,20,000  
50,000 
70,000 

 

 

( எ.கா ) 2. ஜூைல 13,  2004 – சா தி எAபவ(ட� `.`.`.`.24,700  ெரா�க� ெபSR� ெகா4� அவ(A   

           கண�கி� ெபற ேவ49ய `.`.`.`.25,000 ைய த�̀Q&� ெகா4ட&. 

         `.`.`.`.25,000 தரேவ49ய ெதாைக�� `.`.`.`.24,700 ெபSR� ெகா4டதா� `.`.`.`.300 த�Tப9 அளிQத&. 

                                                  �றி�ேப� 

நா� விவர� ேப.ப.எ பSRQெதாைக 
`.`.`.`. 

வர=Qெதா
ைக 
`.`.`.`. 

2004 
ஜூைல
13 

ெரா�க  க/�            ப 
அளிQதத�Tப9 க /� ப  

    சா தி க/� 

(சா தி தA கண�ைகQ 
த�̀Q&� ெகா4டா�) 

 24,700 
300 

 
 

25,000 
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எ.கா 3.  ஜூைல 14,  2004 – ேதAெமாழி எAபவC�� `.`.`.`.14,500 ெசPQதி அவC��Q தரேவ49ய         

          `.`.`.`.15,000  கண�ைகQ த�̀Qத&. 

          ேதAெமாழி��F ெசPQத ேவ49ய ெதாைக `.`.`.`.15,000,  ெசPQதிய& `. `. `. `. 14,500     

                      த�Tப9 ெபSற&  `.`.`.`.500. 

                                                        �றி�ேப� 

நா� விவர� ேப.ப.எ பSRQெதாைக 
`.`.`.`. 

வர=Qெதாைக 
                                                        `.`.`.`. 

2004 
ஜூ
ைல 
14 

ேதAெமாழிக/�  ப 
    ெரா�க  க/� 

    த�Tப9 க/� 
(ேதAெமாழி 
கண�ைகQத�̀Qதத) 

 15,000  

14,500 
  500 

 

 

ெதாட�க�பதி= : 
1. �றி�ேப�9� கீa�க4ட ெதாட�க� பதிவிைன� பதி= ெச]க. 

1. ெரா�க� `.`.`.`.2,000          2.  இய திர� `.`.`.`.50,000       3.  அைறகலA `.`.`.`.5,000     4.  கடன ̀ேதா�க� `.`.`.`.13,000   

5. கடனாளிக�  `.`.`.`.18,000          

                                         ெதாட�க�பதி= 

நா� விவர� ேப.
ப.எ 

பSRQெதாைக 
`.`.`.`. 

வர=Qதைக 
                                        `.`.`.`. 

2004 
ஜூ
ைல 
14 

ெரா�கக/�           ப 
இய திர�க/�       ப 

அைறகலAக/�     ப 
கடனாளிக� க/�   ப 
     கடன ̀ேதா� க/� 
     %த� க/� 
(இC��Qெதாைக) 
(ெசாQ&�க�மSR�
ெபாR��க�ெகாணர
�ப�ட&) 

  2,000 
50,000 
 5,000 
18,000 

 
 
 
 

13,000 
62,000 

 

 

2. �றி�ேப�9� கீa�க4ட ெதாட�க� பதிவிைன� பதி= ெச]க. 

1. ெரா�க� `.`.`.`.8,000              2.  வEகி `.`.`.`.60,000          3.  அைறகலA `.`.`.`.11115,000       4.  கடன ̀ேதா�க� `.`.`.`.51,000 

         5. கடனாளிக� `.`.`.`.28,000     6. சர�கிC�� `.`.`.`.    40,000 

                                                     ெதாட�க�பதி= 
 நா� விவர� ேப.ப.

எ 
பSRQெதாைக 

`.`.`.`. 
வர=Qெதாைக 
                                                                `.`.̀.`. 

2004 
ஜூ
ைல 
14 

ெரா�கக/�         ப 
வEகிக/�          ப 

அைறகலAக/�   ப 
கடனாளிக� க/�  ப 
சர�கிC�� க/�    ப 
   கடன ̀ேதா� க/� 
    %த� க/� 
(இC��Qெதாைக) 
(ெசாQ&�க�மSR�
ெபாR��க�ெகாண
ர�ப�ட&) 

 8,000 
60,000 
15,000 
28,000 
40,000 

 
 
 
 
 

51,000 
1,00,000 
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1. கீaக4ட �றி�ேப��� பதி=கT��(ய நடவ9�ைககைளQ தCக. 

    அ. ெரா�கக/�   ப             ஆ.    வாடைகக/�  ப            இ.    வEகி க/�  ப 

          அைறகலAக/�                    ெரா�கக/�                     ெரா�கக/� 

 

     ஈ. தமிaFெச�வி க/�   ப  

விSபைனக/� 

 

   விைட : அ) அைறகலA விSற&    ஆ) வாடைக ெசPQதிய&   இ) வEகியி� ெசPQதிய& 

            ஈ) தமிaFெச�வி�� கடனாக சர�� விSற& 

 

2. ேதைவெயன� கC&� இடQதி� ச(யான பதி=கைளQ தCக.  

     அ) ெதாழிலி� %த� இ�ட&.                                                                                    அ.    ச(யான பதி= 

   %த� க/�     ப                                           ெரா�க க / �    ப                

       ெரா�க� க/�                                             %த� க / �  
  ( ெதாழிலி� %த� இ�ட& ) 

                          

  ஆ) ெரா�க� ெகா�%த�                                           ஆ.  ச(யான பதி=                          

            ெரா�க� க/�     ப                                          ெகா�%த� க/�  ப 

  ெகா�%த� க/�                                           ெரா�க� க/�      

                                                                         (  ெரா�க� ெகா�%த� ) 

 இ) எDQத� திC. கAனிய�பc�� ஊதிய� வழEகிய&. 

           ஊதிய� க/�       ப                                இ.  ச(யான பதி= 

              கAனிய�பA க/�                                   ஊதிய� க/�       ப                                

       ஈ) ஏSறிF ெச� ெசல=�� ெசPQதிய&                                 ெரா�க� க/�      

ஏSறிF ெச� ெசல= க/�    ப                                  ( ஊதிய� வழEகிய& ) 

        ெரா�க� க/� 

 

 

3. கீa�காd� கண��களி� ேதாAR� இC��கைள� �றி�பி�க.           

                                                                   விைட 

   அ. ெரா�க�              ஊ. கடனாளி                         

   ஆ. கடன ̀ேதா�          எ. ெகா�%த�                 

   இ. விSபைன             ஏ. %த�                        

   ஈ. அைறகலA           ஐ. ஊதிய� வழEகிய&          

   உ. கழி= ெபSற&        ஒ. கணினி                        

 

 

 

                        கண�கிய� சமAபா� ---- சா� த கண��க� 
 

1 )   கீa�காd� நடவ9�ைககளிA அ9�பைடயி� கண�கிய� சமAபா�9ைன� கா�9�க: 

1. %CகA ெதாழி� ெதாடEக ெரா�க� ேபா�ட&       `.`.`.`.  1,00,000 

2. ெரா�கQதிS� சர�� வாEகிய&                     `.`.`.`.  50,000 

3. கடA ெகா�%த� ெச]த&                           `.`.`.`.  30,000   

 

 

பSR இC��க� வர= இC��க� 

அ. ெரா�க�  
ஈ. அைறகலA 
ஊ. கடனாளி  
எ. ெகா�%த� 
ஐ.ஊதிய�வழEகிய& 
ஒ. கணினி                              
                       

ஆ. கடன ̀ேதா� 
இ. விSபைன   
உ. கழி= ெபSற& 
ஏ. %த�                       
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கண�கிய� சமAபா�: 

                                          ெசாQ&க�                =   %த�   +  ெபாR��க� 
       நடவ9�ைக                  ெரா�க�    +  சர�கிC��       =   %த�    +   கடன ̀ேதா� 

  1. %CகA ெதாழி�                 1,00,000     +      0             =     1,00,000   +       0 

    ெதாடEகிய&  

           2. ெரா�கQதிS� சர��          (-)   50,000     +    50,000           =         0     +       0 

              வாEகிய& 

           3. கடA ெகா�%த�                     0       +   30,000           =         0     +     30,000 

                    

                        சமAபா�                 50,000       +   80,000             =    1,00,000   +  30,000  

                                              `.`.`.`.  1,30,000                 =      `.`.`.`. 1,30,000 
                                                                                                             

 
 2 )   கீa�காd� நடவ9�ைககளிA அ9�பைடயி� கண�கிய� சமAபா�9ைன� கா�9�க: 

1. ர�யா ெதாழி� ெதாடEக ெரா�க� ேபா�ட&                       `.`.`.`.  25,000 

2. ேசாபனாவிடமிC & சர�� ெகா�%த� ெச]த&               `.`.`.`.  20,000 

3. அமலா  `.`.`.`. 18,000  அட�க விைல ெகா4ட சர�� விSற&      `.`.`.`.  25,000 

4. ர�யா ெதாழிலிC &எ�Qத&                                      `.`.`.`.   5,000              

 

கண�கிய� சமAபா�: 

                                             ெசாQ&க�                =   %த�     +   ெபாR��க� 
       நடவ9�ைக                   ெரா�க�    +  சர�கிC��        =    %த�      +    கடன ̀ேதா� 

  1. ர�யா ெதாழி�                    25,000     +      0                 =     25,000       +       0 

    ெதாடEகிய&  

           2. ேசாபனாவிடமிC & சர��          0       +    20,000              =         0       +     20,000 

              ெகா�%த� ெச]த& 

           3. அமலா  `.`.`.`. 18,000  அட�க           (+) 25,000  ( - ) 18,000              =   ( + ) 7,000    +      0 

            விைல ெகா4ட சர�� விSற& 

  4.ர�யா ெதாழிலிலிC &             ( - )  5,000   +   0                 =   ( - ) 5,000     +     0       

    எ�Qத& 

 

                    

                        சமAபா�                  45,000       +   2,000             =     27,000   +  20,000  

                                                `.`.`.`. 47,000                  =     `.`.`.`. 47,000 
                                                        

 

 

3 )   கீa�காd� நடவ9�ைககளிA அ9�பைடயி� கண�கிய� சமAபா�9ைன� கா�9�க: 

1. பாலா ெதாழி� ெதாடEக ெரா�க� ேபா�ட&                       `.`.`.`.  50,000 

2. கடA ெகா�%த� ெச]த&                                        `.`.`.`.  30,000 

3. ெரா�க ெகா�%த�                                                 `.`.`.`.  20,000 

4. அைறகலA வாEகிய&                                             `.`.`.`.  10,000  

5. ஊதிய� வழEகிய&                                                 `.`.`.`.  12,000                                              
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கண�கிய� சமAபா�: 

                                             ெசாQ&க�                   =       %த�   +  ெபாR��க� 
       நடவ9�ைக             ெரா�க�    +  சர�கிC��+ அைறகலA  =         %த�    +  கடன ̀ேதா� 

  1. பாலா ெதாழி�               50,000      +      0        +     0          =         50,000     +       0 

    ெதாடEகிய&  

           2. கடA ெகா�%த�              0        +    30,000      +    0           =           0       +     30,000 

           3. ெரா�க ெகா�%த�        (-) 20,000     +    20,000      +    0           =           0       +        0 

           4. அைறகலA வாEகிய&    (-) 10,000     +      0         +  10,000         =           0      +        0   

           5. ஊதிய� வழEகிய&        (-)  12,000    +      0         +   0            =      (-)  12,000   +        0   

     

 

                    

                        சமAபா�            8,000       +   50,000        +  10,000         =       38,000     +     30,000  

                                                  `.`.`.`. 68,000                      =     `.`.`.`. 68,000 
                                                        

 

4 )   கீa�காd� நடவ9�ைககளிA அ9�பைடயி� கண�கிய� சமAபா�9ைன� கா�9�க: 

1. மேகg ெதாழி� ெதாடEக ெரா�க� ேபா�ட&                          `.`.`.`. 75,000 

2.  `.`.`.`. 12,000 அட�க விைல ெகா4ட சர�கிைன விSற&                `.`.`.`. 15,000 

3.  `.`.`.`. 25,000 அட�க விைல ெகா4ட சர�கிைன கடனாக விSற&      `.`.`.`. 28,000 

4.  வாடைக ெசPQதிய&                                                   `.`.`.`. 5,000   

       

கண�கிய� சமAபா�: 

                                           ெசாQ&க�                        =   %த�    +  ெபாR��க� 
       நடவ9�ைக               ெரா�க�    +  சர�கிC�� + கடனாளி      =    %த�     +   கடன ̀ேதா� 

  1. மேகg ெதாழி�                    75,000     +      0     +    0            =     75,000     +       0 

    ெதாடEகிய&  

           2. ெரா�க விSபைன `.`.`.`.15,000       (+) 15,000     (-)    12,000  +    0            =    (+)  3,000    +      0 

              அட�க விைல`.`.`.`. 12,000 

           3. கடA விSபைன `.`.`.`.28,000              0        (-)    25,000  +   28,000         =   ( + ) 3,000    +      0 

             அட�க விைல `.`.`.`.25,000              

           4. வாடைக ெசPQதியQ             ( - )  5,000    +       0   +    0            =   ( - ) 5,000     +     0       

                        

                        சமAபா�                  85,000      (-)     37,000 +  28,000          =     76,000      +       0  

                                                 `.`.`.`. 76,000                          =     `.`.`.`. 76,000 
 

 

பாட� 6  &ைண ஏ�க� I - சிற�� ேநா�க ஏ�க�     
  நாேள� வைககளிA மாதி(� ப9வ�:               
                                              ெகா�%த� ஏ� 

 

          �றி�� : 1.  கடc�� வாEக�ப�� சர��க� அைனQ&� ெகா�%த� ஏ�9� பதிய�ப��. 

             2.  ெரா�கQதிS� சர�� வாE�த�, ெசாQ&கைள கடc��  மSR� ெரா�கQதிS� வாE�த�    

                          இதி� பதிய�ப�வ& இ�ைல                                              

நா� விவர� உ�வC 
இடா�� 
எ4 

ேப.ப.எ     ெதாைக 
விள�க�       ெமாQத�  
    `                  ` 

�றி�� 
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                                             விSபைன ஏ� 

 

          �றி�� : 1. கடc�� விSக�ப�� சர��க� அைனQ&� விSபைன ஏ�9� பதிய�ப��. 

         2.  ெரா�கQதிS� சர�� விSற� இதி� பதிய�ப�வ& இ�ைல. இைத�ேபாAேற ெசாQ&கைள 

                          கடc�� விSற� மSR� ெரா�கQதிS� விSற� இதி� பதிய�ப�வ& இ�ைல                                             

                                                  

                                       ெகா�%த� திC�ப ஏ� 

 

 

                                                

                                          

                                          விSபைன திC�ப ஏ� 

 

 

 

  

 

பாட� 7. &ைண ஏ�க� II – ெரா�க ஏ� 

தனி�பQதி ெரா�க ஏ� மாதி( ப9வ�: 

     ப                  “ ------------ “ அவ�களிA தனி�பQதி ெரா�க ஏ�                            வ 

நா� விவர� இரச&ீ 
எ4 

ேப.ப. 
எ4 

ெதாைக 
       ` 

நா� விவர� சாAR 
ச�ீ� 
எ4 

ேப.ப.எ4 ெதாைக 
       ` 

          

�றி�� : கடA நடவ9�ைக இ த ெரா�க ஏ�9� பதிவதி�ைல 

 

இCபQதி ெரா�க ஏ�: 
அ) த�iப9 மSR� ெரா�க� பQதிகTடய ெரா�க ஏ� 

ப                  “ ------------ “ அவ�களிA இCபQதி ெரா�க ஏ�                                       வ 

நா� விவர� இ
.
எ 

ேப.ப
.எ
4 

அளிQத 
த�Tப9    

        ` 

ெதாைக 
       ` 

நா� விவர� சா.ச.ீ
எ 

ேப.
ப.
எ 

ெபSற 
த�T
ப9     

    ` 

ெதாைக 
       ` 

            

 

நா� விவர� ெவளிFெச�   
  இடா��   
   எ4 

ேப.ப.எ     ெதாைக 
விள�க�       ெமாQத�  
    `                  ` 

�றி�� 

      

நா� விவர� பSR 
�றி�� 
எ4 

ேப.ப.எ     ெதாைக 
விள�க�       ெமாQத�  
    `                  ` 

�றி�� 

      

நா� விவர� வர= 
�றி�� 
எ4 

ேப.ப.எ     ெதாைக 
விள�க�       ெமாQத�  
    `                  ` 

�றி�� 
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ஆ)  ெரா�க� மSR� வEகி பQதிகTடய ெரா�க ஏ� 

 

ப                  “ ------------ “ அவ�களிA இCபQதி ெரா�க ஏ�                                       வ 

நா� விவர� இ
.
எ 

ேப.ப
.எ
4 

ெரா�க�     

        ` 
வEகி 
       ` 

நா� விவர� சா.சீ
.எ 

ேப.
ப.
எ 

ெரா�க�   

    ` 
வEகி 
       ` 

            

�றி�� : 1.  பSR� ப�கQதி� ெரா�க� ெபRத�கT�காக=�, வEகியி� ெசPQத�ப�� 

              ெதாைக�காக=� இC பQதிக� உ�ளன.  

           2. இைத� ேபாAேற வர=� ப�கQதி� %ைறேய ெரா�க ெசPQத�கT�காக=�,    

             காேசாைல ெசPQத�கT�காக=� இC பQதிக� உ�ளன. 

 

 

இ)  %�பQதி ெரா�க ஏ� : 

    ப                  “ ------------ “ அவ�களிA %�பQதி ெரா�க ஏ�                                     வ 

நா
� 

விவ
ர� 

இ
. 
எ 

ேப
. 
ப. 
எ 

அளிQ
த 
த�T
ப9     

        ` 

ெரா�
க� 

` 

வEகி 
` 

நா� விவர� சா
. 
ச.ீ 
எ 

ேப
. 
ப. 
எ 

ெபSற 
த�T
ப9 

` 

ெரா�க� 

` 
வEகி 

` 

              

�றி�� : 1. பSR� ப�கQதி� அைனQ& ெரா�க� ெபRத�க�, வEகியி� பண� ெசPQ&த� மSR�   

             அளிQத த�Tப9 ஆகியன பதிய�ப�கிAறன.  

2. வர=� ப�கQதி� அைனQ& ெரா�கF ெசPQத�க�, வஙகியிலிC & பண� எ�Qத�    

மSR� ெபSற த�Tப9 ஆகியன பதிய�ப�கிAறன. 

 

                       பாட� – 8 &ைண ஏ�க� III --  சி�லைற ெரா�க ஏ� 
                         ” ----------------- ”அவ�களிA பா�ப�Qத�ப�ட சி�லைற ெரா�க ஏ� 

          ப                                  வ 

ெ
ப
S
ற
 ெ

த
ாை

க
  

l
 

ெ
ரா

�
க
 ஏ

�
9
A

 ப
�
க
 எ

4
 

ந
ா�

 

வ
ிவ

ர�
 

ச
ாA

R
ச
�ீ
�

 எ
4

 

ெ
ம
ாQ

த
�

 ெ
ச
ல

வ
ழ

ிQ
த
 ெ

த
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க
 

l
 

அ
�

ச
P

�
, 
த
 
த
ிK

�
  

l
 

அ
F
_
�
O

ல
ி &

 எ
D

&
ெ
ப
ாC

�
 

 l
 

ஏ
S
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ிF
 ெ

ச
�

 ெ
ச
ல

=
  

l
 

ப
ய

ண
F
ெ
ச
ல

=
  

l
 

அ
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வ
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 ெ

ச
ல

=
 &

ப
D

&
ப
ா�

�
�
F
 ெ

ச
ல

=
 

ப
�

வ
ை
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F
 ெ

ச
ல

=
  

l
 

ே
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                            பாட�  9    வEகி ச(க��� ப�9ய� 

“ ----------------------- “நாT��(ய வEகிF ச(க��� ப�9ய� 

விவர� ெதாைக 
` 

ெதாைக 
` 

அ. ெரா�க ஏ�9Aப9 இC�� 

ஆ. O��க : 

1. காேசாைல நா� வி�Q&�, பண� ெபற வEகியா�   

   %Aனிைல�ப�Qத� படாதைவ / வி�Qத காேசாைல  
  பணமா�க� படாத& 

2. வEகி அளிQத / அcமதிQத / வnலிQத வ�9, ஆனா�   

   ெரா�க ஏ�9� பதிய�படாத&  

3. வா9�ைகயாள� ேநர9யாக வEகியி� ெசPQதியைவ    

    ஆனா� ெரா�க ஏ�9� பதிய�படாதைவ 

4. வEகிய� தவRதலாக ெச]த வர= 

5. வா9�ைகயாள(A நிைல ஆைணயிAப9,வEகிய�     

  வnலிQதைவ 

6. ெபRதS�(ய மாSRFச�ீ� வnலான&, ெரா�க   
   ஏ�9� பதிய�படாதைவ 

7. %தo� மீதான வ�9 வnலான&, ஆனா� ெரா�க   
   ஏ�9� பதிய�படாதைவ 

  ெமாQத� (ஆ) 
 
இ. ெமாQத� (அ+ஆ) 
 
ஈ. கழி�க : 
1. வEகியி� ைவ�� ெச]த காேசாைல வEகியா� 
   வர= ைவ�க�படாதைவ 

2. ெச�ேல�9 உ�ள மR�க�ப�ட காேசாைலக� 
   ஆனா� ெரா�க ஏ�9� பதிய�படாதைவ 

3. ெச�ேல�9Aப9யான வEகி� க�டண� 

4. வEகிய� தவRதலாக ெச]த பSR 

5. நிைல ஆைணயிAப9 ெசPQதியைவ 

6. வEகியா� ேநர9யாக ெசPQத�ப�ட ெதாைக 
  ( உ.�. கா�பீ�� %ைனம� ) 
7. ெபRதS�(ய மாSCFச�ீ�, வEகியா� வnலி�க�ப�டைவ   

8. வEகி க�டண� 

  ெமாQத� (ஈ) 

உ. ெச�ேல�9A ப9 இC�� ( இ-ஈ ) 

 

 

 

Xxxx 
 
 

Xxxx 
 

Xxxx 

Xxxx 
Xxxx 

 
Xxxx 

 
Xxxx 

 
 

 

 

 

 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 
Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 
 

Xxxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xxxx 
 

Xxxx 
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பாட� 10 . இC�பா]=�  பிைழQ  திCQத%� 

“ ------------------- “  ஆ� நாT��(ய இC�பா]= 
வ.எ4 கண�கிA ெபய� ேப.ப.

எ4 
பSR 
இC��   
    `. 

வர= 
இC�� 
   `. 

1 %த�   xxxx 
2 விSபைன   xxxx 
3 பSபலகடன ̀ேதா�   xxxx 
4 ெகா�%த� திC�ப� / 

ெவளிQதிC�ப� 
  xxxx 

5 ெசPQதS�(ய மாSRFச�ீ�   xxxx 
6 ெபSற வ�9   xxxx 
7 ெபSற கழி= / ஈ�9ய கழி=   xxxx 
8 ெபSற த�Tப9   xxxx 
9 ெபSற கடA  (or)  கடA ( வர= )   xxxx 
10 கா�� நிதி   xxxx 
11 வEகி ேம�வைர� பSR   xxxx 
12 வEகி� கடA   xxxx 
13 வாராஐய�கடA ஒ&��   xxxx 
14 ஊதிய�  xxxx  

15 ெபாறி, இய திர�  xxxx  

16 அைறகலA  xxxx  

17 பSபல கடனாளிக�  xxxx  

18 ெதாட�கF சர�கிC��  xxxx  

19 ெகா�%த�  xxxx  

20 ெபRதS�(ய மாSRFச�ீ�  xxxx  

21 அளிQத ( ெசPQதிய) வ�9  xxxx  

22 ெசPQதிய கழி=, அளிQதத�Tப9  xxxx  

23 விSபைன திC�ப� / உ�திC�ப�  xxxx  

24 வாடைக, வ(க�  xxxx  

25 ைக ெரா�க�, வEகிெரா�க�  xxxx  

26 வாரா� கடA  xxxx  

27 கா�பீ�  xxxx  

28 பயணF ெசல=க�  xxxx  

29 சி�லைறF ெசல=க�  xxxx  

30 உ� ஏSறிFெச� ெசல=, ெவளி 
ஏSறிFெச� ெசல=க� 

 xxxx  

�றி�� : 1. பSR இC�� எAப& ஒC ெசாQ& அ�ல& ெசல= அ�ல& ந�ட� ஆ�� 

           2. வர= இC�� எAப& ஒC ெபாR�� அ�ல& வர= அ�ல& ஆதாய� ஆ��. 

         ( இC�பா]வி� ேதாAR� ேவSRைமQ ெதாைக, அநாமQ&� கண���� மாSற�ப�கிற& ) 
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        பிைழக� திCQ&தலிA அ9�பைட ேகா�பா�க� 
                ெபC�பாலான பிைழக� கீa�க4ட நாA� நிைலகளி� ஒAR அ�ல& அதS� 

 ேமSப�ட கண��களி� ஒAறாக இC�கலா�. 

1. மிைக� பSR : உ(ய கண�கி� மிைகQ ெதாைகைய வர= ைவQ& திCQத�பட ேவ4��. 

2. �ைற� பSR : உ(ய கண�கி� �ைற த ெதாைகைய ெதாட� & ேமP� பSR ைவQ& 

                    ச(�ப�Qதலா�. 

3. மிைக வர= : உ(ய கண�கி� மிைகQ ெதாைகைய பSR ைவQ& திCQத�பட 

                   ேவ4��. 

4. �ைற வர= : உ(ய கண�கி� �ைற த ெதாைகைய ேமP� வர= ைவQ& 

                    ச(�ப�Qதலா�. 

   அதாவ&,  

1. மிைக� பSR எனி�   -------  வரவி� ைவQ& திCQத=�. 

2. �ைற� பSR எனி�   --------  பSறிேல ைவQ& திCQத=�. 

3. மிைக வர= எனி�    --------  பSறி� ைவQ& திCQத=�. 

4. �ைற வர= எனி�    ---------  வரவி� ைவQேத திCQத=�. 

 

1. கீa�காd� பிைழகைளQ திCQ&க. 

1. ெகா�%த� ஏ�  `.`.`.`.1,300 அதிகமாக� O�ட�ப���ள&.         

2. விSபைன ஏ�  `. 2,500 �ைறவாக� O�ட�ப���ள&. 

3. ெகா�%த� திC�ப ஏ� `.750 அதிகமாக� O�ட�ப���ள&. 

4. விSபைனQ திC�ப ஏ�  `.`.`.`. 600 �ைறவாக� O�ட�ப���ள&. 

 

விைட : 

            1. ெகா�%த� கண�கி� `.`.`.`.1,300  வர= ைவ�க�பட ேவ4��. 

            2. விSபைன� கண�கி� `. 2,500 ேமP� வர= ைவ�க�பட ேவ4��. 

            3. ெகா�%த� திC�ப� கண�கி� `.750 பSR ைவ�க�பட ேவ4��. 
            4. விSபைனQ திC�ப� கண�கி� l. 600 ேமP� பSR ைவ�கபட ேவ4��. 
               
          ெகா�%த� -----  பSR இC��  ;   ெகா�%த� திC�ப� ------ வர= இC�� 
          விSபைன   -----  வர= இC��  ;    விSபைன திC�ப�   ------- பSR இC�� 
 
 
   2. பிAவC� பிைழகைளQ திCQ&க. 

      1. ெகா�%த� ஏ�9A ெமாQத� l. 850 �ைறவாக -�கி எDத�ப���ள&. 

      2. விSபைன ஏ�9A ெமாQத� l. 2,500 அதிகமாக -�கி எDத�ப���ள&. 

      3. ெகா�%த� ஏ�9A ெமாQத� l. 7,580, l. 8,570 என -�கி எDத�ப���ள&. 

      4. விSபைன ஏ�9A ெமாQத� l. 7,550  20ஆ� ப�கQதிலிC & 21ஆ� ப�கQதிS� 

        l. 5,570 என -�கி எDத�ப���ள&. 

      5. ெகா�%த� திC�ப ஏ�9A ெமாQத�  l. 5,120, l. 1,520 என -�கி எDத�ப���ள&. 
    விைட : 

     1. ெகா�%த� கண�கி� l. 850 பSR ைவ�க ேவ4��. 

     2. விSபைன� கண�கி� l. 2,500 பSR ைவ�க ேவ4��. 

     3. ெகா�%த� கண�கி� l. 990 வர= ைவ�க ேவ4��. (l. 8,570 - l. 7,580) 
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     4. விSபைன� கண�கி� l. 1,980 வர= ைவ�க ேவ4��. (l. 7,550 - l. 5,570) 

     5. ெகா�%த� திC�ப� கண�கி� l. 3,600 வர= ைவ�க ேவ4��. (l. 5,120 - l. 1,520) 
 
 

                 பாட� – 11 %தலின மSR� வCவாயின நடவ9�ைகக� 
%தலினF ெசலவின� :  
              ந̀4ட காலQதிS� பயAப�Q&� ெசாQ&க�, ெபாC�க� வாE�� ெசல=க� 
%தலினF ெசல=க� என�ப��. இ& ஒC ெதாடராF ெசலவின� ஆ��. 
சிற�பிய��க� :  
          இFெசல=க� 
    1. நிைலF ெசாQ&கைள வாE�த�. 
    2. நிைலQ ெசாQதிA மதி�ைப ேமP� அதிக�ப�Qத�. 
    3. ெதாழிலி� வCவா] ஈ��� திறைன அதிக(�கF ெச]த�. 
    4. திC�பQ திC�ப நிகழாF ெசல=க�. 
    5. விSபைன�� அ�லாதைவக� ஆகியவSறி� ஏேதc� ஒAறாக இC���. 
எ�Q&�கா��க� : 
   1. நில�, க�டட�, ெபாறிவைக, அைறகலA, சCீ &, நSெபய�, பதி��(ைம, வணிக��றி, 
     கா��(ைம ஆகியவSைற வாE�F ெசல=க� 
   2. திைரயரEகிA இC�பிடEகைள� ெபC��வதSகானF ெசல=க� 
   3. நிைலF ெசாQ&�கைள நி�மானி�க ஆ�� ெசல=க� 
   4. க�டட� மSR� இய திரEகைள� �&�பிQத� 
 
     ேமP� �(தP��,  

1. ெதாழி� நடQத உ(ைம ெபற / கா��(ைம ெபற ெசல= ெச]வ&. 
2. இய திரQதிA ெசய�பா�ைட� O�ட ெசல= ெச]வ&. 
3. உSபQதி விைலைய� �ைற�க ெசல= ெச]வ&.  

( உ.� ) ெப�ேரா� எAஜிc�� பதிலாக, vச� எAஜிைன மSற ெசல= ெச]வ&. 
4. அட�க விைலைய� �ைற�க ெசல= ெச]வ&. 

 ( உ. � ) மிAசார� பயAபா�ைட� �ைற�க �திய வைக இய திரQைத மாSRவ&. 
5. பDதைட த இய திரQதிA ஒC ப�திைய மாSRவதSகாணF ெசல= ெச]வ&. 
6. �திதாக வாEகிய ெசாQ&கைள ( இய திர�) நிRவ ேவைல ஆ�கT�� Oலி ெகா�Qத&. 
7. கடA ெபற ச�ட%ைறF ெசல= ெச]வ&. 

 
 
 
  

%தலின வர=க� : 
           ந̀4ட காலQதிS�� பயAப�� வைகயி� ெதாழிலி� %தo� ெச]வ& %தலின வர= 
ஆ��. இதி� பிற(ட� ெபSற ந̀4ட கால� கடAக� மSR� நிைலFெசாQ&க� விSபதிA 
\ல� கிைட��� ெதாைக ஆகியன=� அடE��. இைவ ெதாடராQ தAைம ெகா4டைவ ஆ��. 
 
    சிற�பிய��க� 
     1. நிRவனQதிA நைட%ைற வரவாக இ�லாம� இCQத�. 
     2. அ9�க9 நிகழாQ தAைம� ெகா4ட&. 
 
    எ�Q&�கா��க� 
     1. உ(ைமயாள� ெதாழிலி� இ�� %த� 
     2. கடAக� 
     3. நிைலF ெசாQ& விSப&. 
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 வCவாயினF ெசல=க� :  
          நிRவனQதிA அAறாடF ெசய�பா�கT�� வழE�� ெதாைக வCவாயினF ெசல=க� 
என�ப��. ெதாழிலிA வCவா] ஈ��� திறைனQ த�க ைவQ&�ெகா�ளF ெசலவி�வ&� ஆ��. 
நிைலFெசாQ&கைள பா&காQ&� ெகா�ள=� பயAப�கிற&. இ& ெதாட� தAைமயினதா��  

   சிற�பிய��க� : 
   1. ெதாழி� நிRவனQதிA வCவா] ஈ��� திறைன� காQ&� ெகா�ள உத=கிற&. 
   2. திC�பQ திC�ப நிகD� தAைம ெகா4ட&. 
    எ�Q&�கா��க� : 
   1. மRவிSபைன�காக ெபாC�க� வாE�� ெசல=. 
   2. அPவலக� மSR� நி�வாகF ெசல=க� 
   3. விSபைன மSR� பகி�மானF ெசல=க� 
   4. நிைலF ெசாQ&�களிA ேத]மான�, கடAகளிA மீதான வ�9 %தலியன. 
   5. பD&பா��� மSR� பராம(��F ெசல=க�. 
 
      ேமP� �(தP��, 

1. விSபைன ெச]ய ேவ49ய சர�கிைன அதாவ& ெகா�%த� ெச]த  
சர�கிைன ெகா4� வர ஆ�� ெசல=. 

2. ஓ� ஆ49Sகான நைட%ைற ெசல= ெச]வ&. 
 ( உ.� ) கா�பீ�� %ைனம� ெசPQ&வ&. 

3. பணியாள�கT�� ஊதிய� வழE�வ&. 
( உ.� ) ேமலாள� மSR� ெதாழிலாளிகT�� வழE�� ஊதிய�. 

4. ெசாQ&கைள பராம(�க ெசல= ெச]வ&.  
( உ.� ) ெபாறிவைககைள பD& பா��ப&. 

5. வழ�கமான ெசல=கT�� ெசல= ெச]வ&.  
( உ.� ) மிAக�டண�, ெதாைல�ேபசி க�டண� ெசPQ&வ&. 

6. சCீ &,ேபC & பாகEகைள மாSற ெசல= ெச]த&.  
( உ. � ) லா(கT�� டய� மாSRவ&. 

7. நிRவனQதிA அAறாடF ெசய�கT�� ெசல= ெச]வ&.  
( உ.� ) ெப�ேரா�, vச� ேபாAற எ(ெபாC�கைள வாE�வ&.  

8. உ�-�கி Oலி ெகா��ப&. 
9. இதaகT�� ச தா ெசPQ&வ&. 
10. க�டடEகT�� ெவ�ைள அ9�க, ெபயி4� அ9�க ெசல= ெச]வ&. 

 

   வCவாயின வர=க� :  
         ெதாழிலிA நடவ9�ைகக� \ல� ஈ��� வCமானEக� வCவாயின வர=க� என�ப��.     
   இ& ெதாட� & நிகD� தAைமயினதா��. 

 சிற�பிய��க� : 
  1. ெதாழிலிA அAறாட நடவ9�ைககளி� ெபRவ&. 
  2. ெதாடC� தAைம ெகா4ட&. 

 எ�Q&�கா��க� : 
  1. ப4டEக� மSR� பணிக� விSபைன. 
  2. கழி= மSR� த�Tப9 ெபSற&. 
  3. பEகாதாய�, %தo�க� மீதான வ�9 ஆகியைவ. 
       
         ேமP� �(தP��, 

1. %தo�க� மீதான வCமான�.  
( உ.� ) %தo� ெச]த பEககளி� இC & பEகாதாய� ெபRவ&. 

2. வழ�கமாக ெச]K� ெதாழிலி� இC & வCமான� ெபRவ&.  
( உ.� ) l. 6,500 அட�க விைல ெகா4ட �டைவைய l.8,000 �� விSப&. 

3. வாடைக ெபRவ&. 
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        ந̀� பயA வCவாயினF ெசல=க� : 
              ேபரளவி� ெச]த ஒC வCவாயினF ெசல= அதA பயைன அ த நட�� ஆ49ேலேய 
wகர�படாம�, வC� பல ஆ4�களி� அதA பயைன wகர� O9யைவயாக இC�பிA, அFெசல=  
ந̀� பயA வCவாயினF ெசல= என�Oறலா�.  
 
      சிற�பிய��க� : 
     1. ஒC ஆ4��� ேமP� பயA தரவ�ல&. 
     2. திC�பQ திC�ப நிகழாQ தAைம ெகா4ட&. 
 
     எ�Q&�கா��க� : 
     1. ஆரா]Fசி மSR� வள�Fசி�கான ெசல=க� 
     2. எதி�பாராம� த ̀மSR� இ9 மிAன�களினா� ஏSப�� ேப(ழ�� 
     3. விள�பரQதிS� அதிகF ெசலவி�த�. 
 
 
1. கீa�கா4பைவ %தலினF சா� ததா அ�ல& வCவாயினQைதF சா� ததா என �றி�பி�க. 
   1. பைழய எ திரQைத வாEகிய=டA பD& பா�Qத&. 
   2. �திய எ திரQைத நிRவ ேவைலயா�கT�� Oலி ெகா�Qத&. 
   3. பைழய அைறகலைன எ�Q&வி�� �திய அைறகலA ேபா�ட&. 
   4. பணியாள�கT�� ஊதிய� வழEகிய&. 
   5. வாடைக ெபSற&. 
                                      விைட: 
                           %தலினF ெசல= - 1), 2), 3) 
                           வCவாயினF ெசல= – 4) 
                           வCவாயின வர= - 5) 
 
 
 2. பிAவCவன %தலினQைதF சா� ததா, வCவாயினQைதF சா� ததா என வைக�ப�Q&க. 
   1. ெகா�%த� ெச]ததS� உ� -��� Oலி ெகா�Qத&. 
   2. கடA ெபற ச�ட%ைறF ெசல= ெச]த&. 
   3. க�டட� பராம(��F ெசல= 

   4. l. 40,000 அட�கவிைல %தo�க� வாEகி l. 50,000 �� விSற&. 

   5. ெவ�ைள அ9�கF ெசல= ெச]த& l. 1,000 
 
                      விைட : 
            %தலினF ெசல= - 2)  
            வCவாயினF ெசல= - 1), 3), 5)  
            %தலின இலாப� - 4) 
 
 
 
3. கீa�காd� ெசல=க�, %தலினQைதF சா� ததா, வCவாயினQைதF சா� ததா என   
  வைக�ப�Q&க. 
   1. நில� வாEகியதSகான பதி=F ெசல= 
   2. வாEகிய பைழய க�டடQைத� �&�பி�க ெசல= ெச]த&. 
   3. பைழய அைறகலA விSறதA \ல� கிைடQத இலாப� 
                                 
                                  விைட : 
                           %தலினF ெசல= - 1), 2)  
                            %தலின இலாப� - 3) 
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“ ----------- “ ஆ� நாேளா� %9வைடK� ஆ4��கான வியாபார� கண�� 
   பSR                                                                                               வர= 

விவர� ெதாைக   
`. 

ெதாைக 
`. 

விவர� ெதாைக      
`. 

ெதாைக 
`. 

1. ெதாட�கF சர�கிC��            
2. ெகா�%த� 

 

கழி�க : ெகா�%த�     
           திC�ப� 

3. Oலி 
4. உ�-�� Oலி 
5. உ� ஏSறிFெச� ெசல= 
6. மிAச�தி, எ( வாK 
7. wைழ= வ( 
8. ெமாQத இலாப� கீ / இ 

( இலாப ந�ட 
கண�கிS� மாSற 
ேவ49ய& ) 

 
Xxxx 

 

Xxxx 
 

 

 

xxxx 
 
 
 

  xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
 

விSபைன 
கழி�க :விSபைனQ   
           திC�ப� 
 
 
 
 
இRதிF சர�கிC�� 

Xxxx 

Xxxx 

 

 

 
 
 

Xxxx 
 
 
Xxxx 

 

 

 

  xxxx 
 

  xxxx 
 

 

“ ----------- “ ஆ� நாேளா� %9வைடK� ஆ4��கான இலாப ந�ட கண�� 
   பSR                                                                                               வர= 

விவர� ெதாைக   
`. 

ெதாைக 
`. 

விவர� ெதாைக      
`. 

ெதாைக 
`. 

1.ெவளிQ-�� Oலி / ெவளி    
  ஏSறிFெச� ெசல=  

2. ச�பள� 

3. வாடைக , வ(க� 

4. விள�பர� 

5. பயணFெசல=க� 

6. எD&ெபாC�க� 

7. அ�ச� ெசல=க� 

8. அளிQத த�Tப9 

9. ெசPQதிய கழி= 

10. வாரா�கடA 

11. கா�பீ� 

12. %த� மீ& வ�9 

13. ேத]மானEக�  
14. நிகர இலாப� ( %த� 
கண�கிS� மாSற ேவ49ய& ) 

 
 

 

 

 

xxxx 
 
  xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

1.ெமாQத இலாப�      
           கீ / ெகா 
2. ெபSற கழி= 

3. ெபSற வாடைக 

4. ெபSற த�Tப9 

5. ெபSற வ�9 

6. %தo�க� மீ&   
   வCமான� 

7. எ��� மீ� வ�9 

 

 

 

Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 

 
Xxxx 

 
 

 
 

 

 

     Xxxx 
 

            xxxx 
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“ ----------- “ ஆ� நாைளய இC��நிைல� �றி�� 
                                                      

ெபாR��க� ெதாைக   
`. 

ெதாைக 
`. 

ெசாQ&க� ெதா
ைக      
`. 

ெதாைக 
`. 

1.%த� 

கழி�க : எ��� ( அ ) எ���   
  மீ& வ�9 (அ) வCமான வ(  
 

O��க: %த� மீ& வ�9 

O��க: நிகர இலாப� 

2. பSபல கடன ̀ேதா� 

3.ெசPQதS�(ய மாSRFச�ீ� 

4. வEகி ேம�வைர�பSR 

5. ெபSற கடA ,அடமான கடA 

6. கா�� நிதி 

7. ெகா�படேவ49ய Oலி 

8. ெகா�படேவ49ய வாடைக 

9. ெகா�படேவ49ய   
   ெசல=க� 

10.%AO�9� ெபSற கழி= 

 

xxxx 

   xxxx 
xxxx  

xxxx 

xxxx 

 

 

 
 
 

   
 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
 

xxxx 
 

1.ைக ெரா�க� 

2.வEகியி�ெரா�க� 

3. %தo�க� 

4. ெபRதS�(ய   

   மாSRFச�ீ� 

5.பSபலகடனாளிக� 

6.நில�,க�டட� 

7. அைறகலA 

8. இய திர� 

9.வணிக வளாக� 

10.�ைன உ(ைமக� 

11.வணிக� �றிக� 

12. நSெபய� 

13. %A O�9 
ெசPQதியெசல=க� 

13.இRதிFசர�கிC��  

 xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 
  xxxx 

 

  xxxx 
 

 

 

 

 

                                                                                                        B. பாலாஜி, 

                                            %&கைல ஆசி(ய� – வணிகவிய�,      

                                            அரசின� ேம�நிைல� ப�ளி, 

                                            பர -�,  

                                            கா�சி�ர� மாவ�ட� – 631 552. 

                                            ைக�ேபசி எ4 : 9629647613 
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