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

                மாதி� அைரயா !"ேத$%  -  2017                 2    
ேம+நிைல .தலா/ ஆ ! --- கண345பதிவிய+ 

 கால/  :   2 ½  மணி ேநர/                                 மதி5ெப க: : 90 

 அைன"< வினா3க=34/ விைடயளி3க%/.                         20 × � = 20 
  ச�யான விைடைய" ேத$Cெத!"< எE<க : 

1. கண3கிய+ ெதாடG4/ ேபா<, கண34 ஏ!க: பராம�5I  ------------  
    அ) .KகிLற<    ஆ) ஆர/ப/ ஆகிLற<   இ)  இர டா/ நிைல அைடகிLற<. 

2. ெசா"<3களிலிOC< ெபாP5Iகைள கழி"தா+ கிைட5ப< ----------------.  
    அ) எ!5I        ஆ) .த+           இ) வர% 

3. தனி"தLைம அSமான< நிPவன"ைத இவ$களிடமிOC< ேவPப!"தி3 காT!/ -------------  
    அ) உ�ைமயாள$      ஆ)  வGகிய$       இ) அரV 

    4.    வணிக  நடவK3ைககளி+ ---------- நடவK3ைகக: மT!ேம கண3கியலி+ பதிய5ப!/.  
   அ) நிதி சா$Iைடய   ஆ)  அறிவிய+ சா$Iைடய     இ) இர !/ 

5.  இரTைட5 பதி% .ைற34 அK5பைடயாக இO5ப< ------------  
   அ) பYP தLைம     ஆ) வர%" தLைம     இ) இர !/ 

6. 01.04.2017 அLP [LP மாத மாY\] சTீ! எEத5பTட<. அதL தவைண நா: ---------  

    அ) 04.04.2017        ஆ)   03.04.2017          இ)   04.07.2017 
7. பா4ப!"த5பTட சிலைற ெரா3க ஏ! -------------- ேபாLற<.  

   அ) ெரா3க ஏ!       ஆ) 4றி5ேப!        இ) ேபெர! 
8. வாK3ைகயாள$களிடமிOC< ெபற5பTட காேசாைல அவமதி3க5 பTடா+, அவOைடய கண3கி+ --------- 

ெச`ய5பப!/.  
   அ) வர%         ஆ) பYP         இ) பYP மYP/ வர% 

9. ெரா3க ஏTKLபK இO5I, ஆர/ப நிைலயாக இO34/ ெபா<, வGகியி+ ேநரKயாக ெசb"<பைவ -------  
   அ) cTட ேவ !/      ஆ) கழி3க ேவ !/       இ)  இர !/ இ+ைல. 

10.  ேமலாளO34] ெசb"த5பTட ஊதிய/ பYP ைவ3க ேவ Kய<   ------ 
   அ)  ேமலாள$ கண3கி+    ஆ) அbவலக ெசல% கண3கி+      இ)  ஊதிய கண3கி+    

    11.   அநாம"<3 கண34 பதிய5ப!/ இட/ -------- 
   அ) வியாபார3 கண34    ஆ)  இலாப, நTட3 கண34     இ)  இO5I நிைல3 4றி5I 

    12.   தனி நப$க=34  தர3cKய சிP ெதாைகக: -------------- ப"தியி+ பதிய5ப!/. 
            அ)  ஆ:சா$ கண34க:    ஆ)  ப+வைக] ெசல%க:     இ)  அbவலக] ெசல%க: 
    13.  ெகா:.தb3காக ெசல% ெச`த<, ஒO ----------- 
          அ) .தலின] ெசல%    ஆ) வOவாயின] ெசல%   இ)  நf: பயL வOவாயின] ெசல% 
    14.  வOவாயின வர%க: ெதாழிலி+  ----------- ெகா டைவ 
          அ) அK3கK நிகழா" தLைம       ஆ)  அK3கK நிகE/ தLைம    இ)  இர !/ இ+ைல 
    15.  ெரா3க ஏ! பதி% ெச`வ<  ------- 
           அ) அன"< ெரா3க5 ெபPத+க:    ஆ) அன"< ெரா3க] ெசb"த+க:   இ) இர !/ 
    16. ெகா:.த+ ஏTK+ பதிய5 ப!வ< ----------  
           அ) அைன"< வைகயான ெகா:.த+   ஆ) ெரா3க ெகா:.த+ மT!/   இ)  கடL ெகா:.த+ மT!/ 
    17.  ஒO ெதாழிலிL  ெசா"<3களிL மதி5I  `.`.`.`. 50,000   அதL உ�ைமயாள�L .த+    `.`.`.`. 17,000  எனி+   

                     ெபாP5IககளிL மதி5I ------- 
           அ)  `.`.`.`.   13 ,000                        ஆ) `.`.`.`.  23,000             இ)  `.`.`.`. 33,000 

       18. .  வGகி] ச�கT!/ பTKய+  ------------ ஆ+ தயா�3க5 ப!கிLற< 

           அ)  வGகிய$           ஆ)  வாK3ைகயாள$       இ)   ேமலாள$ 
19.  ேபேர! ஒO ----------- ஏ! ஆ4/. 
        அ)  ேதாYற5பதி%    ஆ) இPதி5பதி%     இ)  ெரா3க நடவK3ைகக: 

   20.  ெரா3க ஏTKLபK, இO5I ஆர/ப நிைலயாக இO34/ேபா<, வGகி3 கTடண/ ------------ 
                        அ) cTட5பட ேவ !/              ஆ)  கழி3க5பட ேவ !/     இ)  இர !/ இ+ைல 

ப4தி --- II 

   எைவேயS/ 7 வினா3க=34 விைடயளி3க%/.அவYறி+ வினா எ  21- 34 கTடாய/            

   விைடயளி3க%/.                                                     7	×	2 = 14     
  21. ெரா3க ஏTKைன .தLைம5 பதிேவ! என அைழ3க காரண/ யா<? 
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   22. கண3ேக!களிL பி�%களி+ நாLகிைன 4றி5பி!க.. 

   23. பிLவO/ இனGகளி+ ஆ:சா$ மYP/ ெபயரள%3 கண34கைள3 கா க. 

            அ) விள/பர/       ஆ) .த+ 
   24. நாேள!களிL வைகக: யாைவ? 
   25.  கீh3க ட 4றி5ேபT!5 பதி%க=34�ய நடவK3ைககைள" தOக. 
            அ) ெகா:.த+  க/4   ப                       ஆ)  மதL க/4     ப 
                   வGகி  க/4                                        விYபைன க/4 
   26.  கண3கிய+ சமLபாTKL5பாTK+ வி!பTட ெதாைகயிைன3 க !பிK. 

         ெசா"<க:      =   .த+     +   ெபாP5Iக: 
           (அ) )       ?            =   13,500       +     12,000                       
           (ஆ)     27,100           =   17,000       +       ?         

   27. சி+லைற காசாள$ எLபவ$ யா$?    
   28. பிL வO/ கண34களிL இO5Iகைள எE<க 
             (அ)  கடன fCேதா$       (ஆ)   கடனாளிக: 
   29.  பிLவOவன .தலின"ைத] சா$Cததா, வOவா` இன"ைத] சா$Cததா என 4றி5பி!க: 
          (அ) நில"ைத பதி% ெச`ய ேமYெகா:ள5பTட ெசல%   ஆ)  உ:l34 cலி ெகா!"த< 
   30. கண3கியலிL ெபாLனான விதிகளி+, ெபயரள% கண34களி+ பYP மYP/ வர% இO5Iக:   
        எவYைற உண$"<கிLறன? 

ப4தி --- III 

   எைவேயS/ 7 வினா3க=34 விைடயளி3க%/.அவYறி+ வினா எ  31- 34 கTடாய/      

   விைடயளி3க%/.                                                    7	×	3 = 21 
   31. வGகி ச�கT!/ பTKயைல" தயா�5பவ$ யா$? அதL ேதைவகளி+ இர Kைன எE<க. 
   32. சbைக நாTக: எLறா+ எLன?. 
   33. கண3கியலிL ெபாLனான விதிக: யாைவ? 
      34. எதி$5 பதி% எLறா+ எLன?.  

   35. 4றி5ேபT!5 பதி% தOக :  2008 மா$] 29 ஊதிய/ வழGகிய<     `. 34,000`. 34,000`. 34,000`. 34,000    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             29  வாடைக ெசb"திய<  `. 8,500  `. 8,500  `. 8,500  `. 8,500   

   36.  கீhக ட விவரGகைள3 ெகா ! ெதாட3க5 பதிவிைன" தOக. 

         1)     ெரா3க/  `.`.`.`.18,000  18,000  18,000  18,000  2)        வGகி  `.`.`.`.    8888,000  ,000  ,000  ,000      3)        கடனfCேதா$ `.`.`.`.    41,000  41,000  41,000  41,000  4) கணினி  `.`.`.`.27,000  27,000  27,000  27,000  5)    சர3கிO5I     `.`.`.`.    10,000  10,000  10,000  10,000    

     37. திO. கமலிL உ�ய <ைண ஏ!களி+ பதி% ெச`க. 
            2012                                                                 `.`.`.`. 
          பி5     1. காேஜாலிட/ சர34 வாGகிய<                    25,000 
                   7. Vனி+ நம34 சர34 விYற<                        9,000 
                   15. காேஜாb34 சர34 திO5பிய<                    3,000   
     38. ெரா3க ேபேரTKைன தயா$ ெச`க: 
           2011                                                                `.`.`.`. 
           மா$]     1. ெதாழி+ ெதாடGகிய<                         29,000 
                      13. ெரா3க விYபைன                              10,000 
                      20. ெரா3க ெகா:.த+ ெச`த<                 13,000   
     39.   கீhக ட நடவK3ைககைள3 ெகா ! கண3கிய+ சமLபாTைட தயா�3க%/ : 
            1) எழி+ வியாபார/ ெதாடGகிய<   `.`.`.`.75757575,000   ,000   ,000   ,000   2)  சர34 ெகா:.த+ ெச`த<  `.`.`.`.25252525,000  ,000  ,000  ,000      

                                                                        3)  ஊதிய/ வழGகிய<   `.`.`.`.22227,000 7,000 7,000 7,000     

       40.  கீhக ட நடவK3ைககைள3 ெகா ! திOமதி. கீதாவிL தனி5ப"தி ெரா3க ஏTKைன தயா$ ெச`க.   
              2013                                                `.`.`.`. 
            மா$]  1. ைகெரா3க/                           46,000 
                    3. வGகியி+ ெசb"திய<              14,000 
                    5. பGகாதாய/ ெபYற<                  7,000                                     
                   11. காேசாைல ெபYற<                    2,000 

        ப4தி --- IV 

    அைன"< வினா3க=34/ விைடயளி3க%/.                                7	×	5 = 35 
   41. திO. மேகn அவ$களிL ஏ!களி+ கீhகாS/ நடவK3ைககைள3 4றி5ேபTK+ பதி%  ெச`க. 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                   http://kalviamuthu.blogspot.com



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

 
             2008                                                                      `.`.`.`. 
             பி5   1. ெதாழி+ ெதாடGகிய<                                   40,000 
                    5. ெரா3க விYபைன                                         19,000 
                    9. ."<விடமிOC< கடனாக ெகா:.த+ ெச`த<     12,000                                     
                   11. ெசாCத ெசல%க=34 வGகியிலிOC<                 5,000 
                      பண/ எ!"த< 
                   12. அைறகலL வாGகிய<                                  13,000 
                   20. ."<%34 ெசb"திய<                                 11,500 
                        த:=பK ெபYற<                                          500 

( அ+ல< ) 
       கீhக ட நடவK3ைககைள3 ெகா ! கண3கிய+ சமLபாTைட தயா�3க%/ : 

      1. ெதாழி+ ெதாடGக ெரா3க/ ேபாTட<                `.`.`.`.  80,000 

      2. கடL ெகா:.த+ ெச`த<                         `.`.`.`.  15,000 

      3. ெரா3க ெகா:.த+                                  `.`.`.`.  10,000 

               4. அைறகலL வாGகிய<                              `.`.`.`.  18,000  

      5.  `̀̀̀....15,000  அட3கவிைலo:ள சர3கிைன `.`.`.`.  16,000 34 விYபைன ெச`த<. 

   42. ேநரKயாக ேபேரTKைன தாயா�3க%/. 

             2000                                                                     `.`.`.`. 
             ஏ5    1. திO.இரேமஷிடமிOC< ெபYற<                        45,000 
                    4. ெரா3க விYபைன                                         14,000 
                    5. கழி% ெபYற<                                              2,000                                                                              
                    15. க ணS34 ெரா3க/ ெசb"திய<                   18,000 
                    18. ேடவிT எLபவ�ட/ ெகா:.த+ ெச`த<             8,000 

( அ+ல<) 
           இOப"தி  ெரா3க ஏTKைன தயா�3க%/ : 
                  2008 ஜூL                                                 `̀̀̀                                           
                         1   ைக இO5I ெரா3க/                        50,000 
                         4   வGகியிலிOC< எ!"த<                    5,000 
                         5   அஜி"திடமிOC< சர34 வாGகிய<       10,000 
                         17   நட5I கண34 ெதாடGகிய<              18,000 
                         21  அOளிடமிOC< ெபYற காேசாைல          3,400   
                             அளி"த த:=பK                               100                                     
                        28   அஜி"திY4, 1% ெரா3க த:=பK ெபYP மீதி ெதாைகைய ெசb"திய<. 
      43. கீேழ த5பT!:ள நடவK3ைககைள3 ெகா ! திO. இரா/ அவ$களிL  விYபைன ஏ! தயா$    

        ெச`க. 
            2003 
            ஜூைல 5.  எt.எt. Kேரட$ஸூ34 கடS34 விYற<: 
                           10 நாYகாலிக: – ஒLP `.`.`.`.  250 வ fத/              10 % த:=பK அSமதி3க%/ 
                           10 ேமைஜக: – ஒLP    `̀̀̀. 850 வ fத/ 
                     8.  இராஜாவிY4 ெரா3க"திY4 விYற சர34 
                           15 நாYகாலிக: – ஒLP  `.`.`.`. 250 வ fத/ 
                    20.  ேமாகL & ேகாவிY4 விYற<; 
                            5 அலமா�க: – ஒLP `̀̀̀. 2,200 வ fத/ 
                           10 ேமைஜக: – ஒLP   `.`.`.`.850 வ fத/ 
                    23.   நாராயணS34 பைழய கணி5ெபாறியிைன கடS34 விYற< y. 5,000 
                    28.   4மரS34 ெரா3க விYபைன 
                          10 நாYகாலிக: நாYகாலி ஒLP  `.`.`.`. 250 வ fத/  

( அ+ல< ) 
            4றி5ேபTKY4/,  ேபேரTKY4/ உ:ள ேவPபTK+ ஏேதS/ ஐCதிைன 4றிபி!க.  

    44.  பிLவO/ நடவK3ைககைள3 ெகா ! .5ப"தி ெரா3க ஏTKைன தயா$ ெச`க. 
                 2008 ஏ5ர+                                                   `̀̀̀                                           
                         1   ெரா3க இO5I                                 95,000 
                             வGகி இO5I                                   45,000 
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                         8   வGகியி+ ெசb"திய<                      24,000 
                        10   காேசாைல வி!"< சர34 வாGகிய<     18,000 
                        12   பி�"தாவிY4 ெசb"திய ெரா3க/           9,800 
                             அவ$ அளி"த த:=பK                         200                                 
                        18   மேனாவிடமிOC< ெபYற காேசாைல        7,500   
                             த:=பK அளி"த<                              500                                        
                                     ( அ+ல< ) 

ெரா3க ஏTKY4/, ெச+ேலTKY4/ உ:ள ேவPபா!க: யாைவ?  

   45.  பா4ப!"த5பTட சி+லைற ெரா3க ஏTK+ கீh3கா{/ நடவK3ைககைள5 பதிவி!க. 
          `.1,000  `.1,000  `.1,000  `.1,000  .LபணமீTI ெதாைகoடL சி+லைற ெரா3க ஏ! ெதாடGக5பTட<. 
                2010  ஜூL                                                    `̀̀̀    
                         1.   அ|ச+ தைலக: வாGகிய<                80 
                         5.   பயண] ெசல%க:                            200 
                         6.   சா5பாT!] ெசல%                            80 
                         10.  பE< பா$5I ெசல%                          210 
                         15.  அbவலக] ெசல%                            30 
                         17.  எE<ெபாO: வாGகிய<                    175 
                         18.  ராஜூ%34 ெகா!"த<                       120 

                                 ( அ+ல< ) 
       கீh3கா{/ விவரGகளிலிOC<  வGகி ச�3கT!/ பTKய+  தயா�3க%/  : 

                 i)      ெரா3க ஏTKLபK பYP இO5I                                                                          `. `. `. `. 33,000 

                 ii)     வGகி அளி"த வTK, ெரா3க ஏTK+ பதிய5படாத<          `.  `.  `.  `.  2,000 

                 iii)    வGகிய$ தவPதலாக ெச`த பYP.                                                                                                                                                                                            `. `. `. `. 18,000  

                  iv)   வGகிய$ தவPதலாக ெச`த வர%                              `.   `.   `.   `.   1,500 

                  v)    வGகி கTடண/                                              `.`.`.`.    1,900  
     46. திO. ."< அவ$களிL ஏ!களிலிOC< எ!3க5பTட இO5Iகைள3 ெகா ! 31. 12. 2016 ஆ/     
      நாைளய இO5பா`% தயா�3க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) .த+      `.  38 ,000                                                                                                    2. )            ச/பள/            `.  28,000      3)                ெபYற கழி%     `. 14,800                                    4)            வGகி கடL     `.4,300 
5)    அளி"த த:=பK     `.  7,100                                    6)   வGகி ெரா3க/       `. 12,000                                                                7)  பYபலகடனfCேதா$        `.  8,000                        

8)        அைறகலL     `.  7,000                                                                                            9)            பயண]ெசல%க:      `.2,000                                        11110)            வாடைக                `. 9,000                                                                                                                         

( அ+ல< ) 
     கீhகா பைவ .தலின"ைத] சா$Cததா அ+ல< வOவாயின"ைத] சா$Cததா என34றிபி!க.           

1.  இயCதிர"திL ஒO ப4திைய மாYற] ெச+விTட< `.`.`.`.    600                                                                                                                          600                                                                                                                          600                                                                                                                          600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. மிLகTடண/ ெசb"திய<  `.`.`.`.    7,000      7,000      7,000      7,000      4 )            லா�34 டய$ வாGகிய<  `.`.`.`.    39,000                                                                                                                       39,000                                                                                                                       39,000                                                                                                                       39,000                                                                                                                       

3. ேமலாள�L ஊதிய/  `.`.`.`.    60,000   60,000   60,000   60,000                                                                   5)        ஆரா`]சி மYP/ வள$]சி3காக] ெசல% ெச`த< `.`.`.`.    2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     

     47. கீh3காS/ பிைழகளிL திO"<க. 

1. 1. 1. 1. ெகா:.த+    ஏTKL    ெமா"த/     `.`.`.`.    850 850 850 850     4ைறவாக    l3கி    எEத5பT!:ள<....    

2. 2. 2. 2. விYபைன    ஏTKL    ெமா"த/     `.`.`.`.    2,500 2,500 2,500 2,500     அதிகமாக    l3கி    எEத5பT!:ள<....    

3. 3. 3. 3. ெகா:.த+    ஏTKL    ெமா"த/     `. 7,580,  `. `. 7,580,  `. `. 7,580,  `. `. 7,580,  `.     8,570 8,570 8,570 8,570     என    l3கி    எEத5பT!:ள<....    

4. 4. 4. 4. விYபைன    ஏTKL    ெமா"த/     `.`.`.`.    7,5507,5507,5507,550                ----    ஐ     20202020ஆ/    ப3க"திலிOC<    21212121ஆ/    ப3க"திY4    

                `̀̀̀. 5,570 . 5,570 . 5,570 . 5,570 என    l3கி    எEத5பT!:ள<....    

5. 5. 5. 5. ெகா:.த+    திO5ப    ஏTKL    ெமா"த/     `.`.`.`.    5,120,  5,120,  5,120,  5,120,  `. `. `. `. 1,520 1,520 1,520 1,520 என    l3கி    எEத5பT!:ள<....             
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ( ( ( ( அ+ல< ) 
     கீhக ட நடவK3ைககைள ெரா3க/ மYP/ வGகி ப"திக=ைடய ெரா3க ஏTK+ பதி% ெச`க : 

2016  மா$]                                             `̀̀̀  
1. ெரா3க இO5I                         75,000 

                            வGகி இO5I                          15,000 
2. ெரா3க விYபைன                      10,000 
3. கலாவிY4 காேசாைல                  9,000 

                           [ல/ ெசb"திய< 
7 வGகியி+ பண/ ெசb"திய<         5,000 

                      13   வGகியி+ இOC< பண/ எ!"த<     2,000 
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