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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 1  ( 2018 ) 
ேம4நிைல 7தலா8 ஆ!" 

கண<=>பதிவிய4 
 ேநர8 : 2.30 மணி                                                               மதி>ெப! : 90 

                                            ப=தி ---- I 
  அைன#B வினா<கC<=8 விைடயளி<க'8.                           20 × � = 20 

1. ஒI வணிக8 பிறI<= ெசL#த ேவ!Mயைவ --------- ஆ=8. 
          அ) ெசா#B         ஆ)  ெபாN>O          இ)  7த4 

2. GAAP எRபB ---------- 

      அ) ெபாBவாக ஏTN< ெகா.ளட>பUட கண<கிய4 ெகா.ைகக.  

      ஆ) ெபாBவாக  ஏTN< ெகா.ள>பUட கண<கிய4 ேகாUபா"க.  

      இ) ெபாBவாக ஏTN< ெகா.ள>பUட கண<கிய4 வழி7ைறக. 

3. ஒI நிNவன#திR ெசா#B<க. மதி>O ` ` ` ` 80,000 மTN8 அதR   ெவளியாUகCடனான ெபாN>Oக. 
` ` ` ` 20,000 எனி4, அWநிNவன#தி4 7த4 ------------ 

            அ)      ` ` ` ` 1,00,000                    ஆ)       ` ` ` ` 60,000                       இ)       ` ` ` ` 40,000  

4. பTN மTN8 வர' இனXகைள =றி>ேபUMலிIWB ேபேரU"< கண<=களி4 எ"#B எYB8   
நைட7ைறைய இZவாN அைழ<கலா8.  

       அ) [U"த4       ஆ) எ"#ெதYBத4    இ) =றி>ேபUM4 பதித4 ஈ) இI>O< கU"த4 

5. ேபேரUML.ள அைன#B< கண<=களிR பTN இI>Oக. மTN8 வர' இI>Oகைள< 
காU"8 அறி<ைக ------ என>ப"8. 

       அ) இI>Oநிைல< =றி>O         ஆ)   இI>பா^'        இ)  திI#த> பதி'   

6. ெகா.7த4 திI>ப ஏ" பதி' ெச^வB -------------  

          அ) சர<களி#ேதாI<=, உடனMயாக பண8 ெபறாம4 திI>பிய சர<=  

          ஆ) அளி#தவ*ட8 உடனMயாக பண8 ெபறாம4 திI>பிய ெசா#Bக.  

          இ)  உடனMயாக பண8 ெபTN< ெகா!" ெசா#B வாXகியவ*ட8 திI>பியB 

7. ெரா<கஏ" ஒI ----------- 

      அ) Bைண ஏ"          ஆ) 7தRைமஏ"            இ) உ*ய =றி>ேப"     

      ஈ) Bைணேய" மTN8 7தRைமஏ" இர!"8 

8. எWத` ெசலவிT= சி4லைற ெரா<க#திலிIWB ெகா"<கலா8?  
     அ) தபா4 ெசல' மTN8 பயண` ெசல'க.             ஆ) ேமலாள*R ஊதிய8  

     இ) அைறகலR மTN8 ெபாI#Bைகக. வாXக         ஈ) cல> ெபாIUக. வாXக 

9. வXகி அறி<ைக எRபB ----------- 

     அ) ெரா<க ஏUMR ெரா<க>ப#தியிR நக4        

     ஆ) ெரா<க ஏUMR வXகி>ப#தியிR நக4  

     இ) வXகி O#தக#தி4 வாM<ைகயாள& கண<கிR நக4  

     ஈ) வணிக#தா4 வி"<க>பUட காேசாைலயிR நக4 

10. இI>பா^ைவ> பாதி<காத பிைழக. --------------- 
       அ) விதி>பிைழக.       ஆ) அதிகமாக< [U"த4பிைழக.  இ) =ைறவாக< [U"த4பிைழக.  

    ஈ) ப=தி வி" பிைழக. 

11. கணினிமயமா<க>பUட கண<கியL<= ப4ேவN ெதாழி4 நிNவனXக. மாறிவிUட நிைலயி4,   
கீe<காf8 எ> பிைழக. தவி&<க 7MயாதைவயாகிRறன? 

           அ)    ப=தி வி" பிைழ          ஆ)  அதிகமாக< [U"த4 பிைழக.   இ) விதி> பிைழ 
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12. நவ gன பதிலி ெசா#BகளிR வIைகயா4, ெசா#BகளிR மதி>O =ைறவB --------  
என>ப"8. 
அ) வழ<ெகாழி'    ஆ) காலேபா<=       இ) காலநி&ணய8 

13. த.CபM, ெரா<க8 மTN8 வXகி ப#திகCைடய ெரா<க ஏUைட எZவாN அைழ<கலா8? 
      அ)  சாதாரண ெரா<கஏ"     ஆ)  இIப#தி ெரா<கஏ"     இ) 7>ப#தி ெரா<கஏ"  

      ஈ)  சி4லைற ெரா<கஏ" 

14. ஒI நிNவன8 `̀̀̀. . . . 10,000 மதி>O.ள இயWதிர8 ஒRைற வாXகியB. நிN'ைக` ெசலவாக `̀̀̀. . . . 1,000    

ெசலவழி#தB  அதR பயனளி>O< கால8 10 ஆ!"க.. இNதி மதி>O `. 1,000 `. 1,000 `. 1,000 `. 1,000   

ேந&<ேகாU" 7ைறயி4 ேத^மான# ெதாைக காண,ெசா#திR அட<க விைல யாB?                                

        அ)  `. 9,000`. 9,000`. 9,000`. 9,000              ஆ) `. `. `. `. 10,000         10,000         10,000         10,000                                 இ) `. 11,000`. 11,000`. 11,000`. 11,000    

15. வXகி ைவ>Oக. மீதான வUM ------------ 
   அ) 7தலின வர'          ஆ) வIவாயின வர'     இ) 7தலின` ெசல'  

16. இI>பா^வி4 காண>ப"8 எ">Oக. ---------- 
   அ) ெகா.7தேலா"  [Uட>ப"8         ஆ)  ெகா.7தலிலிIWB கழி<க>ப"8 

   இ) 7தேலா" [Uட>ப"8                  ஈ) 7தலிலிIWB கழி<க>ப"8 

17. ேவNபUட ஒRN எB? 

  அ) [லி         ஆ) உ.i<= [லி      இ) ெவளி# i<=[லி   

18. ஒI நிNவன8 வXகியி4 ஒI நிைலைவ>பி4 `.`.`.`. 1,00,000 ைவ#B.ளB. அWத ைவ>பிR கால8 

12 மாதXகளா=8. 2018, மா&` 31 ஆ8 நா. 7Mய உ.ள கண<கா!MT= 9 % வUMயி4, இB 

வைர ெபTற வUM `.`.`.`. 6,750 எனி4, ெபறேவ!Mய வUM யாB?  

   அ)  `. 9,000`. 9,000`. 9,000`. 9,000            ஆ) `. `. `. `. 2,250             2,250             2,250             2,250             இ) `. 9,650`. 9,650`. 9,650`. 9,650    

19. இNதி` சர<கிI>O எRபB ஓ& ----------------- 

   அ) நிைலயான ெசா#B        ஆ) நட>O` ெசா#B           இ) Oலனாகா` ெசா#B 

20. ேபேரU"< கண<=கைள தயா*#B 7M#த'டR அ"#B தயா*<க>ப"வB ------ 
      (அ) வியாபார<கண<=       (ஆ) இI>பா^'      (இ) =றி>ேப"  

                                          ப=தி - II 
எைவேயl8 7 வினா<கC<= விைடயளி<க'8. வினா எ! 21 – <= கUடாய8  

விைடயளி<க'8.                                                                                                                                          7	×	2 = 14                                                                                              

21. கண<ேக"க. பராம*>ைப வைரயN. 
22. ேமெலYBத4 எRறா4 எRன? 

23. ேத^மான8 எRறா4 எRன? 

24. பிRவIவனவTைற கண<கிய4 சமRபாUMR பM பதி' ெச^B காU"க.  

     (அ) ெரா<க#BடR ெதாழி4 ெதாடXகியB  `̀̀̀....    60,000  

     (ஆ)  ெரா<க#திT= சர<= வாXகியB  `̀̀̀....    20,000 
 

25. பிRவI8  விவரXகைள< ெகா!" இI>பா^விைன தயா& ெச^ய'8. 
கண<கிR ெபய& ெதாைக ( ` )` )` )` ) கண<கிR ெபய& ெதாைக ( ` )` )` )` ) 
வாடைக  7,000 கா>பீU" 7ைனம8 1,200 
சUட` ெசல'க. 3,000 7த4 11,200 
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26. கீe<க!ட  நடவM<ைககைள  எWத  BைணேயUM4  பதிய  ேவ!"8 

                    அ)  ராமனிடமிIWB  சர<=கைள வாXகியB  `.`.`.`.10,000/- 
                       ஆ)  `. `. `. `. 3000 மதி>O.ள  சர<=கைள கவிதா  எRபவI<= விTறதி4 தர8 =ைறவாக  இI<கிறB      

                                    எRN  அவ& சர<ைக திI>பினா& 

27. பிRவIவன 7தலின#ைத` சா&Wததா, வIவாயின#ைத` சா&Wததா என வைக>ப"#Bக. 
        1.  கடRெபற சUட7ைற`  ெசல'  ெச^தB 

 2.  கUட> பராம*>O` ெசல'  `.`.`.`.    10,000   
           

28. கீeகாf8 பிைழகளிR திI#திய =றி>ேபU"> பதி'கைள# தIக. 

        அ)  கபிL<= கடனாக விTற சர<= `.`.`.`.2,000 , ெகா.7த4 கண<கி4 தவNதலாக         

             பதிய>பU".ளB. 

        ஆ)  மதனிட8 கடனாக ெகா.7த4 ெச^தB `.`.̀.`.    30,000 , விTபைன ஏUM4 பதி'    

             ெச^ய>பU".ளB. 

29. கீeகாf8 விவரXகளிலிIWB ெசL#தT=*ய ேததிைய< க!"பிM. 
           மாTN`சUீMR ேததி     தவைண<கால8     சLைக நாUக.    ெசL#தT=*ய ேததி 
                மா&` 1                      2 மாத8               3                          ? 
            பி>ரவ* 28                      1 மாத8               3                          ? 

30. கீeக!ட விவரXகைள< =றிேபUM4 பதி' ெச^க: 

 அ) வXகியி4 ெசL#திய ெரா<க8  `.`.`.`.        2,500 
 ஆ) வXகியிலிIWB கடR ெபTறB `. `. `. `. 50,000 
 

ப=தி - III 

எைவேயl8 7 வினா<கC<= விைடயளி<க'8. வினா எ! 31-<=  கUடாய8 

விைடயளி<க'8.                                                                                                                                      7	×	3 = 21 

31. வியாபார< கண<கிR பTN> ப<க8 மTN8 வர'> ப<க#தி4 இட8ெபN8 இனXக. யாைவ? 

32. ேத^மான8 ஏTப"வதTகான காரணXக. யாைவ? ( ஏேதl8 cRN ) 

33. 7தலின` ெசல' மTN8 வIவாயின` ெசல' ேவNப"#த'8. ( ஏேதl8 cRN ) 
34. பிRவI8 ெதாைககைள< ெகா!" வியாபார< கண<கிைன# தயா*<க'8. 

         (1)  ெதாட<க` சர<கிI>O `.`.`.`.5,700   (2)  ெகா.7த4 `.`.`.`.1,58,000      (3) விTபைன `.`.`.`.2,62,000   
        (4)  விTபைன#திI>ப8 `.`.`.`.600       (5)  ெகா.7த4 திI>ப8 `.`.`.`.    6000  
        (6)   இNதி` சர<கிI>O  `.`.̀.`.300 

35. கீe<காf8 விவரXகளிலிIWB வXகி ச*<கU"8 பUMய4 தயா*<க'8   

i) ெரா<க ஏUMRபM பTN இI>O  `.`.̀.`.15000 

ii) ெசL#திய காேசாைல இRl8 வXகியி4 வpலி<காதB  `.`.`.`.    1000 

iii) வி"#த காேசாைல இRl8 பணமா<க>படாதB  `.`.`.`.    1500  

iv) வXகி வUM  `.`.`.`.    200  

 

36. கீe<க!ட    விவரXகைள<    ெகா!"    ெதாட<க>    பதிவிைன        பதி'    ெச^க....    

                                                    ெரா<க8                                    `.`.`.`.    2000 2000 2000 2000         ;      ;      ;      ;          இயWதிர8     `.`.`.`.        50000 50000 50000 50000         ;      ;      ;      ;          அைறகலR            `.`.̀.`.    5000 5000 5000 5000         ;   ;   ;   ;   கடனgWேதா&     `.`.̀.`.    13,000  13,000  13,000  13,000                  

                                                        கடனாளிக.                `.`.̀.`.    18,000     18,000     18,000     18,000         
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37. கீeக!ட கண<=களிR இI>Oக. இI>பா^வி4 பTN> ப#தியி4 இட8 ெபNமா அ4லB 
வர'> ப#தியி4 இட8 ெபNமா என< காUM"க:  

          1. ெவளி#i<=<[லி     2. வாரா<கடR      3. வUM` ெசL#தியB  

          4. விTபைன#திI>ப8   5. ெதாட<க` சர<கிI>O      6.  பயண`ெசல'க. 

 

38. இI>பா^' தயா*<க>பU" வி#தியாச8 அனாம#B< கண<=<= எ"#B` ெச4ல>பUடB என< 
கIதி பிRவI8 பிைழகைள# திI#த8 ெச^ய'8.  

           (அ) விTபைன ஏUMR [U"#ெதாைக `.`.`.`.    200200200200     =ைறவாக< [Uட>பU".ளB.  

           (ஆ) ெகா.7த4 ஏUM4 `.`.`.`.    120120120120      =ைறவாக< [Uட>பU".ளB.  

            (இ) ெபNதT=*ய மாTN`சUீ" ஏUM4 `.`.`.`.    80808080      =ைறவாக< [Uட>பU".ளB. 

39. கீe<காf8 விவரXகைள< ெகா!" 7RபணமீUO 7ைறயி4 சி4லைற ெரா<க ஏUMைன     
தயா& ெச^க. 
     2018                                                            `̀̀̀.... 

          ேம   1 ெரா<க8 இI>O                             2,900 
              2 வாடைக                         450 
              3 அqச4 தைலக. வாXகியB                115 
              5  ஆUேடா ெசல'                  250 
 

40. ஒI நிNம8 `̀̀̀ 50,000 மதி>O.ள கUடட8 ஒRைற வாXகியB. கUடட#திR பயனளி>O கால8 10 

ஆ!"க.. ேமL8 அதR இNதி மதி>O `̀̀̀ 2,000. ேந&<ேகாU" 7ைறயி4 ேத^மான#  ெதாைக 

மTN8 ேத^மான விகித8 கண<கி"க. 

ப=தி - IV 

அைன#B வினா<கC<=8  விைடயளி<க'8.                                                    7	×	5 = 35 

41. பிRவI8 விவரXகளிலிIWB 2017 Mச8ப& 31 ஆ8 நாேளா" 7Mவைடr8 

ஆ!MT=*ய ெமா#த இலாப8 மTN8 நிகர இலாப8 கண<கிட'8. 

விவர8 ெதாைக (`)`)`)`) விவர8 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

[லி 2,600 விTபைன 72,250 

ெகா.7த4 32,250 இதர` ெசல'க. 200 

ெதாட<க` சர<கிI>O 7,600 விள8பர8 500 

ெகா.7த4 திI>ப8 250 பXகாதாய8ெபTறB 2,500 

அLவலக அ`s 
எYBெபாIUக. 

250 பைழய அைறகலR 
விTறதி4 நUட8 

300 

வாடைக 300 ெபாB` ெசல'க. 2,500 

விTபைன# திI>ப8 1,250 7தt"க. விTறதி4 
ஏTபUட இலாப8 

500 

ச8பள8 3,000 ெசL#திய கழி' 150 

விTபைன ெதாட&பான` 
பயண` ெசல'க. 

1,800 அLவலக` ெசல'க. 1,600 
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( அ4லB) 
 

கீeகாf8 நடவM<ைககைள =றி>ேபUM4 பதிWB ேபேரUM4 எ"#ெதYதி இI>O காU"க. 

               2017 ஜன 1   ெதாழி4 BவXகியB     50,000 

                    3   விTபைன ெச^தB                     2,000 

                   7   பிேரமிடமிIWB ெகா.7த4 ெச^தB   90,000 

         17   பிேரமிT= சர<= திI>பியB     17,000 

                 27   பிேரமிR கண<ைக# தg&#தB 
 

42. திI. காேமv அவ&களிR ஏ"களிலிIWB எ"<க>பUட இI>Oகைள< ெகா!" 31. 12. 2017 ஆ8    
நாைளய இI>பா^' தயா*<க.                

                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.̀.`.                                                            

                                                                        ஊதிய8                    12,000           வXகிகடR               15,000 
           கடனாளிக.               48,000           ெபTற த.CபM         21,000 
           சர<கிI>O                 14,000           கடனgWேதா&              29,000  
           விTபைன                  50,000           ெசL#தT=*ய 
           எ">Oக.                  22,000            மாTN`சUீ"            17,000 
                                                         ெகா.7த4              36,000   

( அ4லB ) 

சWதிரனிR ெரா<க8 மTN8 த.CபM ப#திகCைடய ெரா<க ஏUM4 கீe<க!ட 
நடவM<ைககைள பதி' ெச^க.  

             2017                                                                    `̀̀̀ 

             நவ 1  ெரா<கஇI>O                                                22,000  

                  2  ெரா<க விTபைன                                           14,000  

                  3  ேகாவிWதl<= கடl<= விTறB                        12,000  

                  4  பலராமனிட8 கடl<= ெகா.7த4 ெச^தB            27,000  

                  5  ெரா<க< ெகா.7த4                                        8,800  

                  8  ேகாவிWதனிடமிIWB 2% ெரா<க த.CபM  

                     கழி#தB ேபாக மீதி ெதாைக> ெபற>பUடB  

                 12  பலராமl<= `̀̀̀.... 26,800 பண8 ெசL#தி அவ& கண<=  

                    7YவB8 தg&<க>பUடB  

                 15  ெசாWத ேதைவ<= பண8 எ"#தB                          4,000  

                 28  ெரா<க8 வXகியி4 ெசL#தியB                            5,000  

                 29  மதR தரேவ!MயB `̀̀̀....5,000 , `̀̀̀....4,800 ெசL#தி  

                    அவ& கண<ைக# தg&#B< ெகா!டா&.  

30  ச8பள8 ெரா<கமாக அளி#தB                               4,000 
 

43. ஒI நிNவன#திR கண<காள& இI>பா^' சமRபடாம4  `. `. `. `. 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2  வி#தியாச8 (["த4வர') 
இI>பைத அறிWதா&. அவ& அWத# ெதாைகைய அனாம#B< கண<கி4 பதிWB விU", அைத# 
ெதாட&WB பிRவI8 பிைழகைள< க!டறிWதா&.  

1. ெரா<க ஏUMR வர'>ப<க8 உ.ள த.CபM>ப#தியிR [U"#ெதாைக `. `. `. `. 78787878      ேபேரUM4 
எ"#B எYத>படவி4ைல. 

2. ெகா.7த4 ஏUMR [U"# ெதாைகயி4 `. `. `. `. 1111,0,0,0,000 00 00 00   =ைறவாக உ.ளB. 
3. கடl<= நடராஜl<= `. `. `. `. 375375375375    - <= சர<= விTறB, விTபைனஏUM4 `. `. `. `. 735735735735  எRN பதி' 

ெச^ய>பU".ளB.  
4. ேமகலா'<= கடl<= `. `. `. `. 777700 00 00 00   <= சர<= விTறB, ெகா.7த4 ஏUM4 பதி' 

ெச^ய>பU".ளB.  
          பிைழ திI#த> பதி'கைள தWB அனாம#B< கண<ைக# தயா*<க'8 
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( அ4லB ) 
 

கீe<காf8 விவரXகைள< ெகா!" திI. சWதிரனிR தனி>ப#தி ெரா<க ஏ" தயா& ெச^க. 
         2012 Mச8ப&                                                                  `.`.`.`. 
            1   ெரா<க இI>O                                                     80,000 

            7   ெரா<க8 ெகா"#B சர<= வாXகியB                          25,000 

            9   =IவிடமிIWB சர<= கடl<= வாXகியB                    6,000 

           12   ேசா7'<= சர<= கடl<= விTறB                            8,000 

           14   =IவிT= ெசL#தியB                                            6,000 

           17   ேசா7விடமிIWB ெரா<க8 ெபTறB                             8,000 

           20   வியாபார ெசல'க. ெச^தB                                     10,000 

           21   கிIvணாவிடமிIWB காேசாைல ெபTறB                      10,000 

           27   கழி' ெபTறB                                                       5,000 

 
 

44. ஜுைல 1, 2015 ஒI நிNவன8 `. `. `. `. 1,00,000 மதி>O.ள இயWதிர8 ஒRைற வாXகியB. =ைறWB ெச4 

இI>O 7ைறயி4 ஆ!"ேதாN8 20% ேத^மான8  நg<க>படேவ!"8. நிNவன8 தனB 

கண<=கைள ஒZெவாI ஆ!"8 Mச8ப& 31-4 7M<கிறB. 31.12.2017 வைர இயWதிர<கண<= 

தயா*<க'8. 

( அ4லB ) 

பிRவI8 நடவM<ைககைள 2017 Mச8ப& மாத#திTகான, க!ணணிR ெகா.7த4 மTN8 
விTபைன ஏ"களி4 பதி' ெச^க. 

2017 `                                                                    `̀̀̀    .... 

Mச8ப& 1 sமதியிடமிIWB சர<= கடl<= வாXகியB              17,800 

Mச8ப& 4 இராணி<= கடl<= சர<= விTறB                        15,200 

Mச8ப& 6 மணியிட8 கடl<= சர<= வாXகியB                      7,000  

Mச8ப& 10 சர!யாவிT= கடl<= சர<= விTறB                   12,500 

Mச8ப& 17 ஹூேசl<= கடl<= சர<= விTறB                     13,250 

Mச8ப& 21 இர=நாதனிடமிIWB கடl<= சர<= வாXகியB         10,000 

      Mச8ப& 26 ஷியாமிட8 ெரா<க#திT= சர<= விTறB                   3,000 

 
45. கீe<காf8 விவரXகளிலிIWB  வXகி ச*<கU"8 பUMய4  தயா*<க'8  : 

i) ெரா<க ஏUMRபM பTN இI>O                                                                                  `. `. `. `. 14,500 

ii) வி"#த காேசாைல இRl8 பண8 ஆ<க>படாதைவ             `.  `.  `.  `.  1,700 

iii) வXகி 7Rனிைல>ப"#த>படாத காேசாைல.                                                                                                                                    `.   `.   `.   `.   8,000  

iv) வXகி அளி#த  வUM                                                 `.   `.   `.   `.   1,800 

v) வXகி கUடண8                                                      `.   `.   `.   `.   1,200  
 

( அ4லB ) 
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       பிRவI8 =றி>ேபU"> பதி'களி4 வி"பUட தகவ4கைள நிர>Oக. 

                           பிரதg> ஏ"களி4 =றி>ேபU"> பதி'க. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

46. திI.மதR எRபவ& ஒI அைறகலR கைட நட#தி வIகிறா&. அவ& தRlைடய ேபேரU" 
இI>OகளிலிIWB இI>பா^' ஒRைற தயா*#B.ளா&. அWத இI>பா^' சமR படவி4ைல. 
அவ& அதைன ச*யாக தயா*#B.ளாரா எRபதைன க!டறிக. 

விவர8 ேப.ப.எ பTN ( ` )` )` )` ) வர' ( ` )` )` )` ) 
7த4   4,20,000 
கUடட8  1,15,000  
இயWதிர8   60,000 
அைறகலR ெகா!"வர 
ெசல' ெச^தB 

 79,000  

ெதாட<க` சர<கிI>O   86,000 
ெகா.7த4   94,000 
விTபைன  1,96,000  
பTபல கடனாளிக.  16,200  
வாரா ஐய<கடR 
ஒB<கீ" 

  7,300 

ைகவச ெரா<க8   25,000 
வXகிவச ெரா<க8  84,700  
ச8பள8   94,000 
வாடைக ெசL#தியB  48,000  
 அளி#த கழி'  1,400  

நா. விவர8 ேப.ப.எ பTN 
   `.`.`.`. 

வர'  
   `.`.`.`. 

2018 
ஆக� 

1 

-----------                               ப 
    ------------ 
( ெதாழி4 ெதாடXகியB ) 

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

13 அLவலக ெசல'க. க / =      ப 
     ெகா.7த4 க / = 
( ----------------------------------)  

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

21  --------------                            ப 
      ----------- 
( வXகியிலிIWB எ"#தB) 

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

25 பாO க / =                          ப   
    விTபைன க / = 
(  -------------------- ) 

 12,000  
12,000 

26 கா>பீU" 7ைனம8 க / =       ப 
    வXகி க / =  
(  -------------------- ) 

 1,5000  
--------- 

30  --------------                            ப 
      ----------- 
( விTபைன<= பணைவ>O 
இயWதிர8 cல8 ெபTறB ) 

 ----------  
12,600 
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வIமான வ*  5,800  
கா>பீ"  2,400  
ெபாB` ெசல'க.   800 
கடனgWேதா&   89,000 
ெமா#த8  5,48,500 8,76,100 

 
( அ4லB ) 

கீe<காf8  விவரXகளிலிIWB  திI. ெவXகேடசR  எRபவ*R ஏ"களி4 2017, Mச8ப& 
31 ஆ8 நாேளா" 7Mவைடr8 ஆ!MT=*ய வியாபர  இலாப  நUட< கண<ைகr8  

அWநாைளய  இI>Oநிைல< =றி>ைபr8 தயா*<க'8. 

விவர8 ெதாைக (`)`)`)`) விவர8 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

ெதாட<க` சர<கிI>O 2,500 ச8பள8 2,600 

ெகா.7த4 3,300 7த4 52,000 

விTபைன 7,000 வXகி ெரா<க8 6,400 

[லி 2,700 ெசL#தT=*ய மாTN` சUீ"க. 7,500 

ெபTற த.CபM 2,500 இNதி` சர<கிI>O 4,000 

ெபNதT=*ய 
மாTN`சUீ"க. 

52,000 கடனgWேதா&  500 

 

47. கீe<காf8 ெசலவினXகைளr8, வரவினXகைளr8 7தலினமா அ4லB வIவாயினமா என 
வைக>ப"#Bக. 

i) நிைல` ெசா#B வாX=வதTகாக, இய<=ன*R ெவளிநாU"> பயண#திT= 
ெசலவழி<க>பUட# ெதாைக `. `. `. `. 10,000. 

ii) ெபNதT=*ய கடனாளிகளிடமிIWB அWதவIட#தி4 ெபTற ெதாைக. 
iii) cRN ஆ!"கC<= பயனளி<=8 வைகயி4 ெச^ய>பUடவிள8பர` ெசல'.. 
iv) தgயினா4 இயWதிர#தி4 ஏTபUட பாதி>பிTகாக ெபற>பUட கா>பீU"*ைம# ெதாைக. 
v) பைழய மகிYWB வாXகியB `. `. `. `. 30,000 ேமL8, அதைன உடனMயாக பYB பா&#ததTகான` 

ெசல' `.`.̀.`.     2,000 
( அ4லB ) 

 
2017, Mச8ப&31 ஆ8 நாளRN, கீe<க!ட ச*<கU"த4கC<=# ேதைவயான ச*<கU"> 
பதி'க. தIக 

i) ெகா"பட ேவ!Mய ச8பள8 `.`.̀.`.    1,200 
ii) கUடட#திR மீB ேத^மான8  `.`.̀.`.    3,000 
iii) 7R[UM` ெசL#திய கா>பீU" 7ைனம8 `.`.̀.`.    450 
iv) 7தt"க. மீதான [Mr.ள வUM `.`.`.`.    400 
v) ேபா<ெகYத ேவ!Mய வாரா<கடR  `.`.`.`.    200 
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