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அல� ேத�� 
ேம�நிைல இர#டா& ஆ#(------- கண,�-பதிவிய� 

பாட& – 7 - 45டா#ைம, கண,�க6 - ேச�-8 

கால&  :  1.15 நிமிட&                                                மதி-ெப#க6 : 45 

 அைன;< வினா,க=,�& விைடயளி,க�&.                             5 × � = 5 
1. 45டாளி ேச�,ைகயிC ெபாD< ெசா;<கைளE&, ெபாF-8கைளE& மF மதி-பீ( 

ெசH< அவIைற ----------------- பதிய ேவ#Kய< நியாயமான ெசய� Lைறயா�&. 
 அ) அட,க விைலயி�    ஆ) அட,க;திலிNO< ேதHமான& கழி;த ெதாைகயி� 
 இ) உ#ைம மதி-பி� (நட-8 மதி-பி�) 
 

2. 45டாளி ேச�,ைகயிC ெபாD<, நIெபய� ேதாIFவி,க-ப(ைகயி� பIF ெசHய-ப(& 
கண,� -------------- 

         அ) 45டாளிகளிC Lத� கண,�க6    ஆ) நIெபய� கண,�   இ) மF மதி-பீ( கண,� 

3. 8திய 45டாளி ேச�,ைகயி�, பகி�O< தரா இலாபL&, கா-8 நிதிE& பகி�O< 
ெகா6ள-ப(வ< -------------- 

          அ) 8திய இலாப- பகி�� விகித&  ஆ) பைழய இலாப- பகி�� விகித&  இ) Lத� விகித& 
4. 8திய 45டாளி ேச�,ைகயி� ------------ கண,கிட-ப(கிற<. 

          அ) ஆதாய விகித&      ஆ) Lத� விகித&      இ) தியாக விகித& 
 

5. பகி�O< தரா இலாப& இN-8நிைல, �றி-பிC ---------------  ப,க;தி� ேதாCF&. 
          அ) ெபாF-8      ஆ) ெசா;<      இ) பIF 

ப�தி --- II 
   எைவேயW& 4 வினா,க=,� விைடயளி,க�&.அவIறி� வினா எ# 6- ,�   

   க5டாய&  விைடயளி,க�&.                                           												�	 ×	2 = 8 
6. 45டாளிZ ேச�-8 எCறா� எCன? 

7. தியாக விகித& எCறா� எCன? 

8. மFமதி-பீ5(, கண,� ஏC ெதாட]�கிேறா&? 

9. மேக_, நாேக_ எCற ஒN நிFவன;திC 45டாளிக6 5 : 4 எW& விகித;தி� இலாப, 

ந5ட& பகி�O< வOதன�. 2018, மா�Z 31ஆ& நா6 அCF, நிFவன;திC ஏ(களி� கா-8 நிதி  

`.`.`.`. 45,000 உ6ள<. அவ�க6 2018 ஏ-ர� 1 அCF cேர_ எCபவைர 1/3 ப]�,� 

45டாளியாகZ ேச�;<, ெகா#டன�. �றி-ேப5(- பதி� தNக. 
 

10. கம�, விம� எCற 45டாளிக6 Lைறேய 4 : 3 எW& விகித;தி� இலாப& பகி�O< 

வOதன�. அL� எCபவைர 1/5 45(,�Z ேச�;தன�. அவ�க=ைடய 8திய இலாப- 

பகி�� விகித;ைத, கண,கி(க. 
 

11. ஆனOதC, பாeகரC எCற 45டாளிக6 Lைறேய 3 : 2 எW& விகித;தி� இலாப ந5ட& 

பகி�O< வOதன�. அவ�க6 சOதிரC எCபவைர 1/3 45(,� இNவN& சமமாக தியாக& 

ெசH< ேச�;தன�. 8திய இலாப- பகி�� விகித;ைத, கண,கி(க. 
 

12. ெபாCமல�, ேதCெமாழி எCற 45டாளிக6 Lைறேய 7 : 3 விகித;தி� இலாப& பகி�O< 

வOதன�. அவ�க6 கனிெமாழி எCபவைர 1/6 45(,�Z ேச�-பெதன LK� ெசHதன�. 
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ஏ(களி� நIெபய� `.`.`.`.    60,000 ஆக, கா5(கிற<. ஆனா� ேச�-பிC ெபாD< `.`.`.`. 40,000 
என மதி-பிட-ப5ட<. நIெபயfC ஒ-8, ெகா6ள-ப5ட மதி-8,� பதி� தNக. 

ப�தி --- III 

எைவேயW& 4 வினா,க=,� விைடயளி,க�&.அவIறி� வினா எ# 13 - ,� 

க5டாய& விைடயளி,க�&.                                         � ×	3 = 12 

13. �விOத  கா-8  எCறா�  எCன ? 

14. நIெபய� -  எOத Lைறைய- பிCபIறி சf,க5(த� ெசHய ேவ#(&? 

15. 45டாளி ேச�-பிC ெபாD< ெசHய-ப(& சf,க5(த�க6 யாைவ? 

16. 45டா#ைம நிFவன;தி� ஒN 45டாளிைய ேச�,க-ப(& ெபாD<, 45டாளி ெபF& 
உfைமக6 யா<? 
 

17. cமதி, cOதf எCற 45டாளிக6 Lைறேய 5 : 3 எW& விகித;தி� நிFவன;திC 

இலாப ந5ட;ைத பகி�O< ெகா6கிCறன�. ச]கf எCபவைர 8திய 45டாளியாகZ ேச�;<, 
ெகா6=& ெபாD< அவ�க=ைடய இN-8 நிைல, �றி-பிC ெபாF-8,க6 ப,க;தி� இலாப 

ந5ட, கண,� `.`.`.`.    40,000 என �றி-பிட-ப5(6ள<. �றி-ேப5(- பதி� தNக. 

 

18. இராமC, இல5cமணC எCற 45டாளிக6 Lைறேய 4 : 3 எW& விகித;தி� இலாப 

ந5ட& பகி�O< வOதன�. ேவலC எCபவைரZ ேச�,க LK� ெசHத பிற�, பிCவNமாF 
ெசா;<,க6 மIF& ெபாF-8,கைள மFமதி-பீ( ெசHதன�. 

அ) க5டட மதி-ைப `.`.`.`.    50,000 அதிக-ப(;த ேவ#(&. 

ஆ) ஐய,கடC ஒ<,� `.`.`.`.    500 �ைற,க ேவ#(&. 

இ) இயOதிர மதி-ைப `.`.`.`.    15,000, அைறகலC `.`.`.`.    4,000 மIF& சர,கிN-8 `.`.`.`.    10,500 
    �ைற,க ேவ#(&. மFமதி-பீ5(, கண,ைக; தயாf,க�&. 

 
19. ரேம_, உேம_ எCற 45டாளிக6 Lைறேய 3 : 23 : 23 : 23 : 2 எW& விகித;தி� இலாப& பகி�O< 

வOதன�.  
                                    31313131----03030303----2012012012017777 ஆ நாைளய இN-8நிைல, �றி-8 பிCவNமாF : 

ெபாF-8க6 `. ெசா;<க6  `. 

பIபல கடனhOேதா� 
ெசi;<தI�fய 
மாIFZ ச5ீ(க6 
Lத� கண,�க6 
ேகா8    40,000 
 பா8     30,000 
 

30,000 
28,000 

 
 

70,000 

வ]கி  

பIபல கடனாளிக6 

சர,கிN-8 

நிலL& க5டடL& 
 

8,000 
30,000 
20,000 

70,000 
 

 1,28,000  1,28,000 
        01010101----04040404----2012012012017777 அCF ராேஜ_ எCபவைர பிCவN& பகி��க=,� உ5ப5( ேச�;<, ெகா6ள     
LK� ெசHதன�. 

i) நில& – க5டட;ைத 10 %10 %10 %10 % மதி-ேபIற& ெசHவ<.   
ii) சர,கிN-ைப `̀̀̀. . . . 4444,000,000,000,000 �ைற-ப< 

iii) ெகா(படா ெபாF-8 `. 1`. 1`. 1`. 1,000,000,000,000 உNவா,�வ<.  
மFமதி-பீ5(, கண,கிைன; தயாf,க�&.   
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ப�தி --- IV 

எைவேயW& 4 வினா,க=,� விைடயளி,க�&.                    4	×	5 = 20 
20. சர#யா , மாலா எCற 45டாளிக6 Lைறேய 3 : 23 : 23 : 23 : 2 எW& விகித;தி� இலாப&  பகி�O< 

வOதன�.     31313131----03030303----2009200920092009 ஆ& நாைளய இN-8நிைல, �றி-8 பிCவNமாF : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        அவ�க6 பிCவN& பகி��க=,�  உ5ப5( ெஜயா எCபவைர 8திய 45டாளியாக     
     ேச�;<, ெகா6ள  LK� ெசHதன�. 

i) ெஜயா `. `. `. `. 30,000    Lத� ெகா#( வNவ<.  

ii) நில& – க5Kட& 10 %  மதி-ேபIற& ெசHவ<.                 

iii) சர,கிN-8 மதி-ைப `.  `.  `.  `.  3,000    �ைற-ப<.  

iv) ெகா(படா ெபாF-8,�  `. 2,000`. 2,000`. 2,000`. 2,000    ஒ<,�  உNவா,�வ<. 

        மFமதி-பீ5( கண,� மIF& Lத� கண,�க6 ஆகியவIைற; தாயாf,க�&.    
    

21. ேசாL, ராவணC எCற 45டாளிக6 Lைறேய 3 : 23 : 23 : 23 : 2 எW& விகித;தி� இலாப& பகி�O< 
வOதன�.  
31313131----03030303----2012012012018888ஆ நாைளய இN-8நிைல, �றி-8 பிCவNமாF : 

ெபாF-8க6                         `.`.`.`. ெசா;<க6 `.`.`.`. 

பIபல கடனhOேதா� 

ெபா<, கா-8 

ெசi;<தI�fய 
மாIFZ ச5ீ(க6 

Lத� கண,�க6 

ராL    40,000 

ர�      30,000 

 

80,000 

30,000 

20,000 

 

 

70,000 

வ]கி  

பIபல கடனாளிக6 

சர,கிN-8 

இயOதிர& 

நிலL& க5டடL& 

Lதo(க6  

10,000 
30,000 

20,000 

40,000 

70,000 

30,000 

 2,00,000  2,00,000 

               01010101----04040404----2012012012018888 அCF ஆனOதC எCபவைர பிCவN& பகி��க=,� உ5ப5( ேச�;<, 
ெகா6ள LK� ெசHதன�. 

i) ஆனOதC `. 30,000`. 30,000`. 30,000`. 30,000 Lத� ெகா#(வNவ<. 

ெபாF-8க6 ெதாைக 
`̀̀̀ 

      ெசா;<க6 ெதாைக 
`̀̀̀ 

கடனhOேதா� 80,000 வ]கி 10,000 
ெசi;தI�fய மாIFZ 
ச5ீ( 

20,000 பIபல கடனாளிக6 1,30,000 

இலாப ந5ட,கண,� 1,00,000 சர,கிN-8 20,000 
Lத� கண,�: 

சர#யா  `. `. `. `. 40,000 
மாலா     `. `. `. `. 30,000 

 
70,000 

இயOதிர& 40,000 
நில&,க5Kட& 70,0000 

 

2,70,000  2,70,000 

B.BALAJI , GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

ii) ஏ(களி� நIெபய� `. 20,000`. 20,000`. 20,000`. 20,000 என ேதாIFவி-ப<. 
iii) நில& – க5டட;ைத 10 %10 %10 %10 % மதி-ேபIற& ெசHவ<. 
iv) சர,கிN-ைப `. 5`. 5`. 5`. 5,000,000,000,000 �ைற-ப< 
மFமதி-பீ5(, கண,�, Lத� கண,�க6 மIF& வ]கி கண,� ஆகியவIைற; 
தயாf,க�&. 

 
22. கமலா, விமலா எCற 45டாளிக6 Lைறேய 3 : 23 : 23 : 23 : 2 எW& விகித;தி� இலாப& பகி�O< 

வOதன�.  

31313131----03030303----2018201820182018 ஆ நாைளய இN-8நிைல, �றி-8 பிCவNமாF : 

ெபாF-8க6 `. ெசா;<க6  `. 

பIபல கடனhOேதா� 

ெசi;<தI�fய மாIFZ 
ச5ீ(க6 

Lத� கண,�க6 

கமலா     60,000 
விமலா    40,000 
 
ெபா<,கா-8 
இலாப ந5ட க / � 

70,000 

25,000 
 
 
 

1,00,000 

10,000 
5,000 

வ]கி  

பIபல கடனாளிக6 

சர,கிN-8 

இயOதிர& 

நிலL& க5டடL& 

ெரா,க&  

10,000 

30,000 
20,000 

60,000 

70,000 

20,000 

 2,10,000  2,10,000 
      01010101----04040404----2018201820182018 அCF அமலா எCபவைர பிCவN& பகி��க=,� உ5ப5( ேச�;<, ெகா6ள 
LK� ெசHதன�. 

i) அமலா  `. `. `. `. 30,000 Lத� ெகா#(வNவ<. 

ii) ஏ(களி� நIெபய� `. 20,000`. 20,000`. 20,000`. 20,000 என ேதாIFவி-ப<. 
iii) நில& – க5டட;ைத 10 %10 %10 %10 % மதி-ேபIற& ெசHவ<. 
iv) சர,கிN-ைப `. 2,000`. 2,000`. 2,000`. 2,000 �ைற-ப< 
v) ெகா(படா ெபாF-8 `. 5,000`. 5,000`. 5,000`. 5,000 உNவா,�வ<                                

     மFமதி-பீ5(, கண,�, Lத� கண,� மIF& வ]கி கண,� ஆகியவIைற; தயாf,க�&. 
 

23. �மா�, வாலி எCற 45டாளிக6 Lைறேய 7777    : : : : 3333 எW& விகித;தி� இலாப&  பகி�O< வOதன�. 
    31313131----03030303----2020202017171717 ஆ& நாைளய இN-8நிைல, �றி-8 பிCவNமாF : 

   
 
 
 
 
 
 
 

01010101----04040404----2012012012017777 அCF அஜH எCபவைர பிCவN& பகி��க=,� உ5ப5( ேச�;<, ெகா6ள LK� 
ெசHதன�. 

i) அஜH  `. `. `. `. 20,000 Lத� ெகா#(வNவ<. 

ii) நில& – க5டட;திC தIேபாைதய மதி-ைப `.`.`.`.    1.00,0001.00,0001.00,0001.00,000  ஆக ெகா6வ<. 

ெபாF-8க6 ெதாைக 
`̀̀̀ 

      ெசா;<க6 ெதாைக 
`̀̀̀ 

கடனhOேதா� 25,000 வ]கி 15,000 
Lத� கண,�: 

�மா�    `. `. `. `. 70,000 
வாலி    `. `. `. `.     30,000 

 
1,00,000 

சர,கிN-8 20,000 
நில&,க5Kட& 90,0000 

1,25,000  1,25,000 
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iii) சர,கிN-ைப `. 2,000`. 2,000`. 2,000`. 2,000 �ைற-ப< 
            மFமதி-பீ5(, கண,�, Lத� கண,� மIF& 8திய 45டா#ைம நிFவன;திC   
      இN-8நிைல, �றி-8 ஆகியவIைற; தயாf,க�&. 
 

24. காேவf , பவானி  எCற 45டாளிக6 Lைறேய 65 % , 35 %  65 % , 35 %  65 % , 35 %  65 % , 35 %  எCறவாF இலாப& பகி�O< 
ெகா6கிCறன�.  

31313131----03030303----2012012012015555 ஆ நாைளய இN-8நிைல, �றி-8 பிCவNமாF : 

ெபாF-8க6 `. ெசா;<க6  `. 

பIபல கடனhOேதா� 

வ]கி ேம�வைர-பIF 

Lத� கண,�க6 

காேவf    40,000 
பவானி    30,000 

இலாப ந5ட க / � 

25,000 

13,000 
 
 

70,000 
14,000 

 

ெரா,க&  

பIபல கடனாளிக6 

சர,கிN-8 
இயOதிர& 

நிலL& க5டடL& 
நIெபய�  

2,000 
30,000 
20,000 
8,000 

50,000 
12,000 

 1,22,000  1,22,000 
   அவ�க6 தாமிரபரணி எCபவைர 1/10 பிCவN& பகி��க=,� உ5ப5( 45டா#ைமயி� 

ேச�;<, ெகா6ள LK� ெசHதன�. 

i) தாமிரபரணி  `. `. `. `. 30,000 Lத� ெகா#(வNவ<. 

ii) நIெபயfC தIேபாைதய மதி-ைப  `. 15`. 15`. 15`. 15,000,000,000,000 ஆக அதிகf-ப<. 
iii) நில& – க5டட;திC தIேபாைதய மதி-ைப `. 60,000`. 60,000`. 60,000`. 60,000  ஆக ெகா6வ<. 
iv) ெகா(படாமi6ள பD<பா�-8Z ெசல�க=,� `. 1,`. 1,`. 1,`. 1,000000000000  ஒ<,�வ<.                               

      Lத� கண,� மIF& 8திய 45டா#ைம நிFவன;திC  இN-8நிைல, �றி-8 ஆகியவIைற; 
தயாf,க�&. 

         4(த� தகவ�  
        மFமதி-பீ5( இலாப& : காேவf Lத� க / �   `. 5,850`. 5,850`. 5,850`. 5,850    

                                                                                                                                                                                                                        பவானி Lத� க / �  `. 3,150`. 3,150`. 3,150`. 3,150 
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