
            B.BALAJI , GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

அல�� ேத��-1  
பதிேனாரா$ வ�&' ------ கண*�&பதிவிய- 

அல� 1          கண*கிய- அறி/க$ 
கால$  :   30 நிமிட$                                                 மதி&ெப4க5 : 25 

 அைன�7 வினா*க8*�$ விைடயளி*க�$.                             5 × � = 5 
  ச>யான விைடைய� ேத�?ெத@�7 எB7க : 
1. கண*கியலிD /த- பEநிைலயான7 ,வணிக�திD ---------  நடவE*ைககைள அைடயாள$     

கா4பதா�$. 
    அ) ெபாGளிய-            ஆ) நிதி                      இ)  கண*கிய- 

2. கண*கிய-  Kழலி- ----------  தயா� ெசMவ7 இNதி பEநிைலயா�$. 
          அ) இG&பாM�    ஆ)  வியாபார கண*�    இ)  இG&'நிைல*�றி&' 

 3. ஒG வணிக$ பிறG*� ெசQ�த ேவ4Eயைவ --------- ஆ�$. 
         அ) ெசா�7         ஆ)  ெபாN&'          இ)  /த- 
 4. நிதி� தகவ-களிD அக& பயனாளராக* கGத&ப@பவ� -------- ஆவா�. 
         அ)  பணியாள�     ஆ)   கடனS?ேதா�    இ) வாE*ைகயாள�. 

 5. நிதிநிைல* கண*கிD அEபைடயாக விளT�வ7 --------  

         அ) சUக* கண*கிய-   ஆ) கா>யத>சிகளிD கண*கிய-  இ)  ேமலா4ைம* கண*கிய- 

ப�தி --- II 

எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 7- *� கYடாய$            

விைடயளி*க�$.                                                       3	×	2 = 6 
6. அக& பயனSYடாள�க5 யா�? 

7. கணகியைல வைரயN. 

8. கண*கிய- தகவ-கைள அறி?7 ெகா5ள அரK ஆ�வ$ காY@வ7 ஏD? 

9. வாரா* கடD எDறா- எDன? 

10. ெகா5/த- ெசMத ெபாGைள விWபைன ெசMத நபG*ேக திG&பி அV&'$ ெசயைல  

   எDனெவDN அைழ*க&ப@கிDற7?  அதD ேவN ெபய� யா7? 

ப�தி --- III 

 எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 12- *� கYடாய$            

 விைடயளி*க�$.                                                       3	×	3 = 9 
11. கணகியலிD அEபைடக5 எ�தைன வைக&ப@$? 

12. கண*கிய- தகவ-களி- ஆ�வ/ைடய நப�க5 யாவ�? 

13. ”வணிக�திD நிைல�தDைம மWN$  வள�aசி  பWறி அறிய  பணியாள�க5 ஆ�வமாக இG&பா�க5”    

     எDற bWN ச>யா? காரண$ bNக. 

14. கடனாளி – சிN �றி&' வைரக. 

15. கண*கிய- ேநா*கTக5 யாைவ? ( எேதV$ 3 ) 

ப�தி --- IV 

கீfக4ட வினாவிW� விைடயளி*க�$                                                            1	×	5 = 5  

16. நிNவன�திW� ெவளிேய இG?தாQ$,  நிNவன�திD கண*கிய- விவரTகைள தTக8ைடய   

      ேதைவக8*�  ஏWப பயDப@�7பவ�க5 யா�?  அவ�களி- எேதV$ நாD� ேபைர& பWறி விவ>. 
( அ-ல7 ) 

    கண*கியலிD பி>�கைள KG*கமாக bற�$ ( ஏேதV$ 5 ) 
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அல�� ேத��-1  
பதிேனாரா$ வ�&' ------ கண*�&பதிவிய- 

அல� 1          கண*கிய- அறி/க$ 
கால$  :   40 நிமிட$                                                 மதி&ெப4க5 : 25 

 அைன�7 வினா*க8*�$ விைடயளி*க�$.                             5 × � = 5 
  ச>யான விைடைய� ேத�?ெத@�7 எB7க : 
2. கண*கியலிD /த- பEநிைலயான7 ,வணிக�திD ---------  நடவE*ைககைள அைடயாள$     

கா4பதா�$. 
    அ) ெபாGளிய-            ஆ) நிதி                      இ)  கண*கிய- 

2. கண*கிய-  Kழலி- ----------  தயா� ெசMவ7 இNதி பEநிைலயா�$. 
          அ) இG&பாM�    ஆ)  வியாபார கண*�    இ)  இG&'நிைல*�றி&' 

 3. ஒG வணிக$ பிறG*� ெசQ�த ேவ4Eயைவ --------- ஆ�$. 
         அ) ெசா�7         ஆ)  ெபாN&'          இ)  /த- 
 4. நிதி� தகவ-களிD அக& பயனாளராக* கGத&ப@பவ� -------- ஆவா�. 
         அ)  பணியாள�     ஆ)   கடனS?ேதா�    இ) வாE*ைகயாள�. 

 5. நிதிநிைல* கண*கிD அEபைடயாக விளT�வ7 --------  

         அ) சUக* கண*கிய-   ஆ) கா>யத>சிகளிD கண*கிய-  இ)  ேமலா4ைம* கண*கிய- 

ப�தி --- II 

எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 7- *� கYடாய$            

விைடயளி*க�$.                                                       3	×	2 = 6 
6. அக& பயனSYடாள�க5 யா�? 

7. கணகியைல வைரயN. 

8. கண*கிய- தகவ-கைள அறி?7 ெகா5ள அரK ஆ�வ$ காY@வ7 ஏD? 

9. வாரா* கடD எDறா- எDன? 

10. ெகா5/த- ெசMத ெபாGைள, விWபைன ெசMத நபG*ேக திG&பி அV&'$ ெசயைல  

   எDனெவDN அைழ*க&ப@கிDற7?  அதD ேவN ெபய� யா7? 

ப�தி --- III 

 எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 12- *� கYடாய$            

 விைடயளி*க�$.                                                       3	×	3 = 9 
11. கணகியலிD அEபைடக5 எ�தைன வைக&ப@$? 

12. கண*கிய- தகவ-களி- ஆ�வ/ைடய நப�க5 யாவ�? 

13. ”வணிக�திD நிைல�தDைம மWN$  வள�aசி  பWறி அறிய  பணியாள�க5 ஆ�வமாக இG&பா�க5”    

     எDற bWN ச>யா? காரண$ bNக. 

14. கடனாளி – சிN �றி&' வைரக. 

15. கண*கிய- ேநா*கTக5 யாைவ? ( எேதV$ 3 ) 

ப�தி --- IV 

கீfக4ட வினாவிW� விைடயளி*க�$                                                            1	×	5 = 5  

16. நிNவன�திW� ெவளிேய இG?தாQ$,  நிNவன�திD கண*கிய- விவரTகைள தTக8ைடய   

      ேதைவக8*�  ஏWப பயDப@�7பவ�க5 யா�?  அவ�களி- எேதV$ நாD� ேபைர& பWறி விவ>. 
( அ-ல7 ) 

    கண*கியலிD பி>�கைள KG*கமாக bற�$ ( ஏேதV$ 5 ) 
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            B.BALAJI , GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

அல�� ேத�� -2 
பதிேனாரா$ வ�&' ------ கண*�&பதிவிய- 
அல� 2  .கண*கியலிD கG�7* கYடைம&'         

கால$  :   40 நிமிட$                                                 மதி&ெப4க5 : 25 

 அைன�7 வினா*க8*�$ விைடயளி*க�$.                             5 × � = 5 
  ச>யான விைடைய� ேத�?ெத@�7 எB7க : 
1. வணிக�திD உ>ைமயாள�  இYட /தலிW�, வணிக நிNவன$ கடD பYEG*கிற7 எDபைத 

bN$  கG�7 --------- 
        அ) பண மதி&பீY@* கG�7         ஆ) அட*கவிைல கG�7      இ) வணிக�தனி�தDைம கG�7. 

 2.  GAAP எDப7 ---------- 

    அ) ெபா7வாக ஏWN* ெகா5ளட&பYட கண*கிய- ெகா5ைகக5  

    ஆ) ெபா7வாக  ஏWN* ெகா5ள&பYட கண*கிய- ேகாYபா@க5  

    இ) ெபா7வாக ஏWN* ெகா5ள&பYட கண*கிய- வழி/ைறக5 

3. இ?தியாவி-, கண*கிய- தரநிைலகைள வழT�$ அைம&'  
       அ) இ?திய ைமய வTகி        ஆ)  உaசநSதி மDற$        இ) இ?திய& பYடய*கண*காள� நிNவன$ 

4. அைன�7 /*கிய�  தகவ-க8$ நிதிநிைல அறி*ைக Uலமாக ெவளி&ப@�த ேவ4@$  
   எDபைத  ------------- மர' வலிiN�7கிற7. 

        அ) /Dெனaச>*ைக மர'     ஆ) /B ெவளி&ப@�த- மர'    இ) நில�தDைம மர' 

5. இ?திய பYடய கண*காள� நிNவன*�B  ----------- ஆ4E- கண*கிய- தரநிைல வா>ய�ைத           
  ஏWப@�தி   இ?தியாவி- கண*கிய- தரநிைலகளிD ேதைவைய வலிiN�திய7.  
 
                    அ) 21 ஏ&ர- 1997     ஆ)  21 ஏ&ர- 1977       இ) 21 ஏ&ர- 1987   

ப�தி --- II 

எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 6- *� கYடாய$            

விைடயளி*க�$.                                                       3	×	2 = 6 
6. கண*ேக@க5 பராம>&' வைரயN. 
7. கண*ேக@க5 பராம>&பிD  நDைமகளி- ஏேதV$ இர4Eைன* bNக. 
8. கண*�&பதிவிய- ஒBT�/ைற ஆைணயTக5 எவWைற அTகீக>*கிDறன? ஏD?     (24) 
9. வGவாM தS�� கG�7 பWறி நSவி� அறிவ7 யா7? 
10. அட*கவிைல* கG�திD �ைறபா@களி- ஏேதV$ இர4Eைன* �றி&பி@க. 

ப�தி --- III 

 எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 12- *� கYடாய$            

 விைடயளி*க�$.                                                      3	×	3 = 9 
11. கண*ேக@க5 பராம>&பிD இய-'க5 யாைவ? 

12. கண*கிய- தரநிைலக5 �றி�7 சிN �றி&' வைரக. 
13. ‘பண$ சா�?த  நடவE*ைகக5 மY@ேம கண*கியலி- பதிய&ப@த- ேவ4@$’ – விவ> 
14. கண*கிய- மWN$ கண*�&பதிவிய- – ேவNப@�7க. 
15. ெதாழிWசாைலயி- உ5ள இNதி சர*கிG&பிD அட*கவிைல `̀̀̀....    1,00,000  என�$, அ7 ஈYட* bEய  

      மதி&' `. 25,000 என�$ மதி&பிட&ப@கிற7. ஆனா-, ஏ@களி- பதி� ெசMய     `̀̀̀. 25,000 மY@ேம   
   எ@�7* ெகா5ளேவ4@$.ஏD?   (29) 

ப�தி --- IV 

கீfக4ட வினாவிW� விைடயளி*க�$                                                           1	×	5 = 5  
16. கண*ேக@க5 பராம>&பிD ேநா*கTக5 யா7? 

( அ-ல7 ) 
   கண*ேக@க5 பராம>&பிW�$ கண*கியQ*�$ இைடேயயான ேவNபா@க5 யா7? 
 

            B.BALAJI , GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

அல�� ேத�� -2 
பதிேனாரா$ வ�&' ------ கண*�&பதிவிய- 
அல� 2  .கண*கியலிD கG�7* கYடைம&'         

கால$  :   40 நிமிட$                                                 மதி&ெப4க5 : 25 

 அைன�7 வினா*க8*�$ விைடயளி*க�$.                             5 × � = 5 
  ச>யான விைடைய� ேத�?ெத@�7 எB7க : 
2. வணிக�திD உ>ைமயாள�  இYட /தலிW�, வணிக நிNவன$ கடD பYEG*கிற7 எDபைத 

bN$  கG�7 --------- 
        அ) பண மதி&பீY@* கG�7         ஆ) அட*கவிைல கG�7      இ) வணிக�தனி�தDைம கG�7. 

 2.  GAAP எDப7 ---------- 

    அ) ெபா7வாக ஏWN* ெகா5ளட&பYட கண*கிய- ெகா5ைகக5  

    ஆ) ெபா7வாக  ஏWN* ெகா5ள&பYட கண*கிய- ேகாYபா@க5  

    இ) ெபா7வாக ஏWN* ெகா5ள&பYட கண*கிய- வழி/ைறக5 

3. இ?தியாவி-, கண*கிய- தரநிைலகைள வழT�$ அைம&'  
       அ) இ?திய ைமய வTகி        ஆ)  உaசநSதி மDற$        இ) இ?திய& பYடய*கண*காள� நிNவன$ 

4. அைன�7 /*கிய�  தகவ-க8$ நிதிநிைல அறி*ைக Uலமாக ெவளி&ப@�த ேவ4@$  
   எDபைத  ------------- மர' வலிiN�7கிற7. 

        அ) /Dெனaச>*ைக மர'     ஆ) /B ெவளி&ப@�த- மர'    இ) நில�தDைம மர' 

5. இ?திய பYடய கண*காள� நிNவன*�B  ----------- ஆ4E- கண*கிய- தரநிைல வா>ய�ைத           
  ஏWப@�தி   இ?தியாவி- கண*கிய- தரநிைலகளிD ேதைவைய வலிiN�திய7.  
 
                    அ) 21 ஏ&ர- 1997     ஆ)  21 ஏ&ர- 1977       இ) 21 ஏ&ர- 1987   

ப�தி --- II 

எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 6- *� கYடாய$            

விைடயளி*க�$.                                                       3	×	2 = 6 
6. கண*ேக@க5 பராம>&' வைரயN. 
7. கண*ேக@க5 பராம>&பிD  நDைமகளி- ஏேதV$ இர4Eைன* bNக. 
8. கண*�&பதிவிய- ஒBT�/ைற ஆைணயTக5 எவWைற அTகீக>*கிDறன? ஏD?     (24) 
9. வGவாM தS�� கG�7 பWறி நSவி� அறிவ7 யா7? 
10. அட*கவிைல* கG�திD �ைறபா@களி- ஏேதV$ இர4Eைன* �றி&பி@க. 

ப�தி --- III 

 எைவேயV$ 3 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 12- *� கYடாய$            

 விைடயளி*க�$.                                                      3	×	3 = 9 
11. கண*ேக@க5 பராம>&பிD இய-'க5 யாைவ? 

12. கண*கிய- தரநிைலக5 �றி�7 சிN �றி&' வைரக. 
13. ‘பண$ சா�?த  நடவE*ைகக5 மY@ேம கண*கியலி- பதிய&ப@த- ேவ4@$’ – விவ> 
14. கண*கிய- மWN$ கண*�&பதிவிய- – ேவNப@�7க. 
15. ெதாழிWசாைலயி- உ5ள இNதி சர*கிG&பிD அட*கவிைல `̀̀̀....    1,00,000  என�$, அ7 ஈYட* bEய  

      மதி&' `. 25,000 என�$ மதி&பிட&ப@கிற7. ஆனா-, ஏ@களி- பதி� ெசMய     `̀̀̀. 25,000 மY@ேம   
   எ@�7* ெகா5ளேவ4@$.ஏD?   (29) 

ப�தி --- IV 

கீfக4ட வினாவிW� விைடயளி*க�$                                                           1	×	5 = 5  
16. கண*ேக@க5 பராம>&பிD ேநா*கTக5 யா7? 

( அ-ல7 ) 
   கண*ேக@க5 பராம>&பிW�$, கண*கியQ*�$ இைடேயயான ேவNபா@க5 யா7? 
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அல�� ேத�� -3 
பதிேனாரா$ வ�&' ------ கண*�&பதிவிய- 

அல� 3   /தDைம& பதிேவ@க5 

கால$  :   1.15 நிமிட$                                                 மதி&ெப4க5 : 50 

 அைன�7 வினா*க8*�$ விைடயளி*க�$.                           10 × � = 10 
  ச>யான விைடைய� ேத�?ெத@�7 எB7க : 

1. கண*கிய- சமDபா@ �றி&ப7 ------------- 

     அ)  வியாபார�திD /த-, ெசா�திW� சமமான7  ஆ)  வியாபார�திD ெபாN&'க5, ெசா�திW� 

சமமான7    இ)  வியாபார�திD ெசா�7க5, /த- மWN$ ெபாN&'க8*� சமமான7. 
2. ஒG நிNவன�திD ெசா�7*க5 மதி&' ` ` ` ` 1,00,000 மWN$ அதD   ெவளியாYக8டனான ெபாN&'க5 
   ` ` ` ` 60,000 எனி-, அ?நிNவன�தி- /த- ------------ 

       அ)      ` ` ` ` 1,60,000                    ஆ)       ` ` ` ` 60,000                       இ)       ` ` ` ` 40,000  

 3. கண*கிய- சமDபYEDபE ச>யாக இ-லாத7 எ7? 

     அ) ெசா�7*க5 = ெபாN&'க5 + /த-    ஆ) ெசா�7*க5 = /த- + ெபாN&'க5  

   இ) ெபாN&'க5 = ெசா�7*க5 + /த-    ஈ) /த- = ெசா�7*க5 - ெபாN&'க5    

4. /D bYEa ெசQ�திய வாடைக ஒG ------------  
   அ) ெபயரள� கண*�   ஆ) ஆ5சா�கண*�     இ) பிரதிநிதி�7வ ஆ5சா�கண*� 

5. உ>ைமயாளரா-, வணிக�திலிG?7 எ@*க&ப@$ ெதாைக வர� ைவ*க&ப@$ கண*�  

   அ) எ@&'க5 கண*�       ஆ) ெரா*க*கண*�    இ) /த- கண*�  

6. �றி&ேப@ எDப7 ----------  எDN  ெபாG5ப@$. 

           அ)  ெரா*க க / �          ஆ)  தின/$      இ) கண*கிய- சமDபா@ 

7.  ஒG நடவE*ைகயிD ெசQ�த- தDைம அைழ*க&ப@வ7 ------- 

      அ) பWN� தDைம         ஆ) வர�� தDைம    இ) இர4@$ இ-ைல 

8. கீfக4டவWறி- எ7 'லனாக ெசா�7 ------------- 

      அ)  நில$               ஆ) நWெபய�          இ) அைறகலD 

9. ஒG கண*கிலிG?7 மWெறாG கண*கிW� ெதாைகைய மாWNவதW� ெசMi$ பதி� --------- ஆ�$. 
         அ) தனி&பதி�           ஆ) மாWN&பதி�     இ)  ெதாட*க&பதி� 
10. கண*கிய- சமDபா@ எDப7 ஒG -------- ெவளி&பாடா�$. 
      அ) கணிதவிய-        ஆ) அறிவிய-          இ) வணிகவிய-  

    ப�தி --- II 

எைவேயV$ 4 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 11- *� கYடாய$            

விைடயளி*க�$.                                                       4	×	2 = 8 
11. ேதசிய மிDனn நிதி& ப>மாWற$ (NEFT) பWறி நSவி� அறிவ7 யா7? 
12. �றி&ேபY@ பதிவிைன  ேதாWற&பதி� ஏ@ என அைழ*க* காரண$ யா7? 
13. விள*க �றி&' எDறா- எDன? 
14. 2017 , Eச$ப� 31 அDN ெசா�7க5, ெபாN&'க5 /ைறேய ` ` ` ` 2,2,2,2,40,500,    ` ` ` ` 12,750  எனி-, /த-   
   ெதாைக யா7? 
15. வTகியிலிG?7 கடD ெபWற7 ` ` ` ` 50,000  -- �றி&ேபY@ பதிவிைன� தGக. 
16. பிDவGவனவWைற கண*கிய- சமDபாYED பE பதி� ெசM7 காY@க.  
        (அ) ெரா*க�7டD ெதாழி- ெதாடTகிய7  ` ` ` ` 60,000  

        (ஆ)  ெரா*க�திW� சர*� வாTகிய7  ` ` ` ` 20,000 
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ப�தி --- III 

 எைவேயV$ 4 வினா*க8*� விைடயளி*க�$.அவWறி- வினா எ4 12- *� கYடாய$            

 விைடயளி*க�$.                                                    4	×	3 = 12 
17. ஆ5சா�கண*கிD UDN வைககைள* bNக 
18. கண*கியலிD ெபாDனான விதிக5 யா7? 
19. கண*கிய- சமDபாYEைன நிர&'க  

(அ) ெசா�7க5  =  /த-  + ெபாN&'க5  
          45,000    =   19,000  +      ?  
(ஆ) ெசா�7க5  =  /த-  + ெபாN&'க5  
        1,15,000     =    ?      +   73,000  
(இ) ெசா�7க5   =  /த-  + ெபாN&'க5  

            ?          =   1,12,000  +    48,000 
20. �றி&ேபY@& பதி� தGக :  2018 ஜூD 29 ஊதிய$ வழTகிய7     `. `. `. `. 44440000,000,000,000,000    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29  வாடைக ெசQ�திய7   `. 8,0`. 8,0`. 8,0`. 8,000  00  00  00      

21. கீfக4ட நடவE*ைககைள* ெகா4@ கண*கிய- சமDபாYைட தயா>*க�$ : 
      1) எழி- வியாபார$ ெதாடTகிய7   `.`.`.`.    75,000   75,000   75,000   75,000           2)  சர*� ெகா5/த- ெசMத7  `.`.`.`.    25,000  25,000  25,000  25,000      

                                    3)  ஊதிய$ ெரா*கமாக வழTகிய7   `.`.`.`.    27,000 27,000 27,000 27,000     

22. பிD வGனவWறி*கான ஏேதV$ ஒG நடவE*ைகைய�  தGக.  

       (அ)  ெசா�7*க5 �ைறத- மWN$ ெபாN&'க5 �ைறத-  

       (ஆ) ஒG ெசா�7 அதிக>�த- மWN$  மWெறாG  ெசா�7 �ைறத- 

    (இ) ஒG ெபாN&' �ைறi$ ேபா7, இDெனாG ெபாN&' அதிக>�த-. 
23. பிDவG$ �றி&ேபY@& பதி�களி- வி@பYட தகவ-கைள நிர&'க. 

                           அG4 ஏ@களி- �றி&ேபY@& பதி�க5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப�தி --- IV 

எைவேயV$ 4 வினா*க8*� விைடயளி*க�$                                                4	×	5 = 20 

24. பிDவG$ வணிக நடவE*ைககளிD விைள�கைள கண*கிய- சமDபாYE- கா4பி*க�$.  

(i) அD', ெரா*க$ ` ` ` ` 20,000 ;  சர*�க5  ` ` ` ` 12,000  மWN$  இய?திர$  ` ` ` ` 8,000 ஆகியவWNடD 

ெதாழி-  ெதாடTகினா� 

(ii)  ரமணியிடமிG?7 கடV*� சர*� வாTகிய7   ` ` ` ` 7,000  

(iii) ரமணி*� ` ` ` ` 6,900  ெகா@�7  கண*� /Bவ7$ தS�*க&பYட7  

(iv)  ` ` ` ` 5,400  மதி&'5ள சர*�க5 கடV*� இராஜV*� விWக&பYட7  ` ` ` ` 6,000  

(v)  இராஜனிடமிG?7  ` ` ` ` 5,800 ெபWN*ெகா4@ அவர7 கண*� /E*க&பYட7  

நா5 விவர$ ேப.ப.எ பWN 

   `.`.`.`. 

வர�  

   `.`.`.`. 

2003 
அ*.1 

-----------                               ப 
    ------------ 
( வ��தக$ ெதாடTகிய7 ) 

 25,000  
 ---------- 

13 அQவலக ெசல�க5 க / �      ப 
     ெகா5/த- க / � 
( ----------------------------------)  

 1,000  
---------- 

21  --------------                            ப 
      ----------- 
( வTகியிலிG?7 எ@�த7) 

 ----------  
12,600 

25 பா' க / �                          ப   
    விWபைன க / � 
(  -------------------- ) 

 12,000  
12,000 
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25. கீfக4ட விவரTகளி- ெகா@*க&பYட5ள விள*க* �றி&பிலிG?7 �றிேபY@&பதிவி-  
   வி@பYடெதாைகயிைனi$, அதD கண*�கைளi$ க4@பிE�7, /Bைமயான �றி&ேபYE-  
   எBத�$.  

                           கமலா ஏ@களி- �றி&ேபY@& பதி�க5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. திG.K&பிரமணி அவ�களிD �றி&ேபYE- பதி� ெசMக.                                                                                                                                                `̀̀̀ 

      2017 ஜSைல   1. K?த� வியாபார$ ெதாடTகெகா4@ வ?த ெரா*க$           20,000 

  10. மணியிட$ கடனாக சர*� வாTகிய7                            12,000 

  15. சிவாவிW� சர*� ெரா*க�திW� விWற7                             4,000 

  20. ெரா*க�திW� அைறகலD வாTகிய7                              15,000 

  28. வாடைக மிDனV ப>வ��தைன Uல$ ெசQ�திய7  8,000 

  30. மணியிD மாWNa சYீEWகான பண$ ெசQ�த&பYட7. 

 
26. பிDவGவனவWைற ஆ5சா�கண*�, ெசா�7 கண*�  மWN$ ெபயரள� கண*� எDற    
   வைக&ப@�7க  
                      (அ) /த-               (ஆ) கYடட$          ( இ) உ5 ஏWறிa ெச- ெசல�    (ஈ) ெரா*க$  

                      (உ)  வTகி          (ஊ)    ச?7G          (எ)  த58பE  ெபWற7            (ஏ) ெகா5/த-              

                    (ஐ) ெகா@படேவ4Eய bலி        (ஒ) ச$பள$ 

27. பிDவG$ நடவE*ைகக8*கான �றி&ேபY@&பதி�க5 தGக.  
        2017 ஏ&ர-  

        1     ெரா*க$  ` ` ` ` 2,00,000 ; சர*கிG&'  ` ` ` ` 30,000 ஆகியவWNடD ெதாழி- ெதாடTகிய7 

         7    காேசாைலயிD Uல$ சர*� வாTகிய7  `̀̀̀40,000.  

    20    /தw@க5 மீதான வYE ேநரEயாக வTகியிD Uல$ வyலி*க&பYட7  `̀̀̀    5,000.  

        23    அற*கYடைள அைம&பிW� மதிய உண� இலவசமாக வழTகிய7 `̀̀̀    12,000. 

                     27  ெரா*கமாக வழTக&பYட bலி   ` ` ` ` 1,000.  

                          மிD கYடண$                     `̀̀̀    5,000. 

நா5 விவர$ ேப.ப.எ பWN 

   `.`.`.`. 

வர�  

   `.`.`.`. 

2003 
அ*.1 

-----------                               ப 
    ------------ 
( கம- ெரா*க�7டD ெதாழி- 
ெதாடTகிய7 ) 

 2,00,000  
 ---------- 

5 ---------------                             ப 
     ---------------------- 
(ச$பள$ ெரா*கமாக வழTகிய7)  

 40,000  
---------- 

11  --------------                            ப 
      ----------- 
(ெசா?த பயV*காக ெரா*க$ 
எ@�த7) 

 ----------  
12.500 

21 -------------------                         ப    
    ------------------- 
( ெரா*கமாக ெபWற கழி�) 

 12,000  
12,000 

30  -------------------                         ப    
    ------------------- 
(தானியTகி பண$ வழT�$ 
இய?திர$ Uல$பண$ எ@�த7) 

 7,000  
7,000 
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