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Padasalai.Net’s Special -  காலா���ேத�� மாதி�வினா�தா! --- 1  ( 2018 ) 

( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 
ேம2நிைல 5தலா6 ஆ�� 

கண9:;பதிவிய2 
ேநர6 : 2.30 மணி                                                                  மதி;ெப� : 90 

                                            ப:தி ---- I 
  அைன�E வினா9கF9:6 விைடயளி9க�6.                                  20 × � = 20 
1. பிKவLவனவMறி2 எE கண9கிய2 தகவலிK பயனPQடாள�க! அ2ல? 

 அ. நி�வாக6          ஆ. அரS        இ. நிதி ஆேலாசக�         ஈ. கடனPWேதா� 
 

2. கீYக�ட வா9கியZகைள9 கL�தி2 ெகா!க:  
[M\ ( A ) : கண9கிய2 Sழ2, நி\வனZகளிK நிதியிய2 நடவ`9ைககைள அைடயாள6    
               க��, பதி� ெசaவதி2 ெதாடZகி, கண9கா�`M:�ய இ\தி9 கண9:க!  
               தயா�;பதி2 5`வைடகிறE.  
[M\ ( B ) :  5Wைதய ஆ�`K ெசா�Eக! மM\6 ெபா\;bகளிK இ\தி இL;bகைள,       
              அ��தகண9கா�`K ெதாட9க இL;பாக9 க��, கண9கிய2 SழMசியானE   
              ெதாட�கிறE. 

          கீேழ ெகா�9க;பQ�!ள :றியீQைட; பயKப��தி ச�யான விைடைய� ேத�Wெத�9க�6. 
  அ. ( A ) மM\6 ( B ) இர��6 ச�        ஆ. ( A ) மM\6 ( B ) இர��6 தவ\ 
  இ. ( A ) ச� , ஆனா2  ( B ) தவ\          ஈ. ( A ) தவ\, ஆனா2,  ( B )  ச� 
 

3. ேவ\பQட ஒK\ எE? 
        அ.  5`ெவ�9க உத�த2  ஆ. 5ைறயானபதிேவ�க!   இ) கQ�;பா�  ஈ. 5Kனறித2 
 

4. பிKவLவனவMறி2 எE ச�யாக ெபாLWதவி2ைல? 
        அ. இரQைட� தKைம கL�E  ---  ஒgெவாL நடவ`9ைகh6  அ2லE நிகY�6 இர��   
                                                 தKைமகைள9 ெகா�`L9:6. 
        ஆ. பணமதி;பீQ�9 கL�E     ---  பண�தா2 அளவிட5`யாத நடவ`9ைகக!  மQ�ேம   
                                                 கண9:களி2 பதிய;படேவ��6. 
        இ. கண9ேக�க! பராம�;b       ---   கண9கியலிK ஒL ப:தியா:6. 
        ஈ. 5Kெனiச�9ைகமரb       ---  எiச�9ைகயாக அ2லE பாEகா;பாக ெசய2ப�6             
                                                ெகா!ைகயா:6. 

5. பிKவLவனவMறி2 எE ச� ? 
      bலனாகாi ெசா�E9: உதாரண6 ------  
        அ. கQடட6            ஆ. அைறகலK           இ. சர9கிL;b     ஈ. கா;b�ைம 

6. ஒL நி\வன�திK ெசா�E9க! மதி;b `. `. `. `. 1,00,000 மM\6 அதK ெவளியாQகFடனான  
ெபா\;bக! `. `. `. `. 60,000 எனி2, அW நி\வன�தி2 5த2____________  

        அ. `̀̀̀. . . . 1,60,000            ஆ. `̀̀̀. . . . 60,000           இ. `̀̀̀. . . . 1,00,000      ஈ. `.`.̀.`.    40,000 
 

7. வZகி ச�கQ�6 பQ`யைல�  தயா�;பவ� -------  
       அ. வZகி        ஆ. கடனPWேதா�       இ. வZகியிK வா`9ைகயாள� ஈ. இவ�களி2 எவL6 இ2ைல 
 

8. இL;பாa� கீY9க�ட எWத கண9:கைள உ!ளட9கி இL9:6?  
     அ. ஆ!சா�கண9:க! மQ�6       ஆ. ெசா�E9 கண9:க! மQ�6  

        இ. ெபயரள� கண9:க! மQ�6    ஈ. அைன�E கண9:கF6 
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9. பிKவLவனவMறி2 எE கால�தினா2 ஏMப�6 ேவ\பா� அ2ல?  
     அ. ெசo�திய காேசாைல இKp6 வர� ைவ9க;படாதE  

     ஆ. வி��த காேசாைல இKp6 ெசo�Eைக9: 5Kனிைல; ப��த;படாதE  

     இ. வZகியி2 ேநர`யாகi ெசo�திய ெதாைக 

        ஈ.  ெரா9க ஏQ`2 தவ\தலாக பM\ ைவ�தE 

 
10. :றி;ேபQ`2 பதிவாகி உ!ள நடவ`9ைககளிK பM\ மM\6 வர� இனZகைள ேபேரQ`2  

உ!ள கண9:கF9: மாMற6 ெசaவE ------------- 
         அ. ேமெலqEத2   ஆ. எ��ெதqEத2  இ. மாMறிெயqEத2  ஈ. இைவ ஏE6 இ2ைல 
 

11. கீY9க�ட கண9:களி2 எWத9கண9கிK இL;b, இL;பாaவி2 பM\; ப�தியி2 
ேதாK\6?  

      அ. பMபல கடனாளிக! க / :    ஆ. வZகி க / :    இ. வQ` ெபMறE க / :     

      ஈ. 5த2 க / : 

12. ஒL இL;பாa� தயா�9க;ப�வE -------- 
     அ. ஆ�� இ\தியி2     ஆ. ஒL :றி;பிQட நாளி2     இ.ஒL பLவகால6 5`WதE6  

      ஈ. இைவ ஏE6 இ2ைல. 

13. மிகi ச�யான ஒKைற ேத�ெத�9க�6. 

       சிறிய ெரா9கi ெசல�கைள பதி� ெசah6 ஏ� ---------- 

        அ. ெரா9க ஏ�   ஆ. சி2லைறெரா9க ஏ�  இ. தனிப�தி ெரா9க ஏ�    

        ஈ. இைவ ஏE6 இ2ைல 

14. த!Fப`, ெரா9க6 மM\6 வZகி ப�திகFைடய ெரா9க ஏQைட எgவா\ அைழ9கலா6? 
     அ. சாதாரண ெரா9கஏ�     ஆ. இLப�தி ெரா9கஏ�     இ. 5;ப�தி ெரா9கஏ�  

      ஈ. சி2லைற ெரா9கஏ� 

15. வZகியிலிLWE பண6 எ�9:6ேபாE வZகியானE ----- 
    அ. வா`9ைகயாள�கண9கி2 வர� ெசah6    ஆ. வா`9ைகயாள�கண9கி2 பM\ ெசah6  

    இ. வா`9ைகயாள�கண9கி2 பM\ மM\6 வர� ெசah6   ஈ. ேமMக�ட ஏEமி2ைல 

16. ெசா�E9களி2 இLWE ெபா\;bகைள கழி�தா2  

             அ. எ�;b             ஆ. 5த2           இ. வLமான6      ஈ. ேமMக�ட sK\6 

17. நட;b ஆ�`K ஆர6ப�தி2 பதிய9[`ய பதி� ----------  
       அ. ேதாMற; பதி�     ஆ. இ\தி; பதி�     இ. ெதாட9க;பதி�  ஈ. இவMறி2 ஏE6 இ2ைல  

18. ெகா!5த2 ஏQ`2 பதி� ெசaவE ……..  
       அ. அைன�E சர9:களிK ெகா!5த2  ஆ. அைன�E ெசா�E9களிK கடK ெகா!5த2  

       இ. அைன�E சர9:களிK கடK ெகா!5த2  ஈ. அைன�E ெசா�E9களிK ெகா!5த2, 

19. பM\ இL;bகF6 மM\6 வர� இL;bகF6 சமமாக இL9கிKறனவா என அறிய  
அைன�E; ேபேரQ�9 கண9:கைளh6 ெகா�� தயா�9க;ப�6 ஒL பQ`ய2 ---------  

    அ. :றி;ேப�       ஆ. நாேள�     இ. இL;பாa�     ஈ. இL;b நிைல9:றி;b 

20. இWதியாவி2, கண9கிய2 தரநிைலகைள வழZ:6 அைம;b -----------  
  அ. இWதிய ைமய வZகி      ஆ. இWதிய அட9கவிைல மM\6 கண9காள� நி\வன6  
  இ. உiசநPதி மKற6           ஈ. இWதிய; பQடய9கண9காள� நி\வன6  
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                                          ப:தி - II 
எைவேயp6 7 வினா9கF9: விைடயளி9க�6. வினா எ� 22 –9: கQடாய6  

விைடயளி9க�6.                                                                                                                                 7	×	2 = 14                       

 

21. வணிக  நடவ`9ைகக! :றி�E 5ைறயான ஆவணZகைள ைவ�திL�த2, பதி� ெசaத2,  

எ��ெதqEத2, கைடசியாக இ\தி9 கண9:கைள� தயா��த2 ஆகியைவேய கண9கியலிK    

5தKைமயான பணியா:6.இைத� தவிர, 
        கண9கியலிK ேவ\ இL பணிகைள :றி;பி�க. 
 

22. ஒL  நி\வன�தி2, தZகளE நிதிைய 5தu� ெசah6 ஆ�வ5!ளவ�க! 5தuQடாள�க!.அ�தைகய 
5தuQடாள�க!, 

       கண9கிய2 தகவ2கைள� ெத�WE ெகா!ள  ஏK   ஆ�வமாக  உ!ளன�? 

23. ‘ஒL வணிக நி\வன6 ெதாட�iசியாக நைடெபற ேவ��6’ – இWத வா9கிய�ைத 
அ`;பைடயாக9 ெகா�ட கண9கிய2 கL�ைத விள9:க. 

24. பிK வLனவMறி9கான ஏேதp6  ஒL  நடவ`9ைகைய�  தLக.  

                     (அ)  ெசா�E9க! :ைறத2  மM\6  ெபா\;bக!  :ைறத2  

                      (ஆ)  ஒL ெசா�E அதிக��த2 மM\6 மMெறாL ெசா�E :ைறத2 

25. நிதிசா�Wத நடவ`9ைககளிK  உ�ைமயான சாK\கைள ெவளி;ப��E6  ஆவணZக!, 

ஆதார ஆவணZக! ஆ:6.  

          ஆதார ஆவணZக! எவMைறெய2லா6 உ!ளட9கிh!ளE? 

26. பணமதி;bைடய  எWத ஒL  இயMெபாLF6 அ2லE  உ�ைமh6  ெசா�E என;ப�6. 
      ெசா�E9கண9கிM: ஏேதp6 நாK: உதாரணZக! தLக. 

27. இL;பாa� எKபE,  ஒL :றி;பிQட நாளி2 அைன�E; ேபேரQ�9 கண9:களிo6 உ!ள  

பM\  இL;bகைளh6 மM\6 வர�  இL;bகைளh6 உ!ளட9கிய ஓ� அறி9ைக ஆ:6. 
      இL;பாa� தயா�9:6 5ைறக! யாைவ? 

28. வியாபார� த!Fப` எKபE,  விMபைனயாளரா2 வாZ:பவL9:, சர9:களிK பQ`ய2 

விைலயிலிLWE :ைற�E வழZ:வதா:6. 

           1. இ� த!Fப` இடா;பி2 கழி�E9 காQட;ப�மா?  

           2. வியாபார� த!Fப` கண9ேக�களி2 எZ: பதிய;ப�கிறE? 

29. வZகி9 கண9கி2 உ�ைமயான இL;b9: அதிகமாக எ�;b ெசaவைத வZகி 
ேம2வைர;பM\  என;ப�கிறE. 

1. இ�தைகய வசதி. எ�தைகய கண9: ைவ�திL;ேபாL9: 
அளி9க;ப�கிKறE? 

2. இgவா\ அதிக;ப`யாக எ�9க;ப�6 ெதாைக9:, வQ` 
கண9கிட;ப�கிறதா? 

 
30. சாதாரண ெரா9க ஏ� மM\6 இLப�தி ெரா9க ஏ�க! தயா�9:6 அேத 5ைறயி2தாK 

5;ப�தி ஏ�6 தயா�9க;ப�கிறE எனி2,  
       5;ப�தி ெரா9க ஏ� எ�தைன ெதாைக; ப�திகைள9 ெகா�`L9:6? அைவ   
        யாைவ? 
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ப:தி - III 
எைவேயp6 7 வினா9கF9: விைடயளி9க�6. வினா எ� 31-9:  கQடாய6 

விைடயளி9க�6.                                                                                                                                      7	×	3 = 21 

 
31. கீYகாy6 :\ZகQ�ைரைய; ப`�E பா��E பிKவL6 வினா9கF9: விைடயளி9க�6. 

 
5K அpபவ�திK அ`;பைடயி2, சி2லைற ெசல�கைள ெசaவதMகாக, ேதைவயான 
அ2லE ேபாEமான அள� ஒL :றி;பிQட ெதாைக, ஒL :றி;பிQட கால�திK 5த2 
நாளK\, சி2லைற9 காசாளL9: வழZக;ப�6. சி2லைற9 காசாளL9: 5K[Q` 
வழZக;ப�6 இ�ெதாைக9: ‘5Kபண6’ எK\ ெபய�.இ� ெதாைகயிலிLWE, 
சி2லைற9காசாள� ெசல�கைள ெசaE, அதைன சி2லைற ெரா9க ஏQ`2 பதி� 
ெசaகிறா�. ஒL :றி;பிQட கால�திK 5`வி2, சி2லைற9 காசாள� 
தைலைம9காசாள�ட6 சி2லைற ெரா9க ஏQைட சம�;பி;பா�. தைலைம9 காசாள� 
சி2லைற ெசலவினZகைள [�WE ஆராaWE பா��EவிQ�, சி2லைற9 காசாள� 
ெசaத ெசல�கF9: சமமான ஒL ெதாைகைய அவ�ட6 தLவா�. இதைனேய 
5Kபண மீQb 5ைற எK\ அைழ9க;ப�கிKறE. 
வினா9க! :  

1 5Kபண6 எKறா2 எKன?  
2 சி2லைற ெரா9க ஏQ`ைன யா�ட6 சம�;பி9க; ப�கிKறE? 
3 5Kபண மீQb 5ைற எKறா2 எKன? 

 
32. ேதைவெயன கLE6 இட�தி2 ச�யான பதிைவ� தLக. 

1. :மரK வியாபார6 ெதாடZக 5த2 இQடE. 
 :மரK 5த2 க / :   ப 
      ெரா9க க / :  

2. உ�ைமயாள� வLமான6 வ� ெசo�தியE. 
எ�;bக! க / :  ப 
       ெரா9க க / : 

3. ெதா��நி\வனZகF9: சர9:க! ெகா��தE. 
  ெகா!5த2 க / :  ப 
        அற9ெகாைட க / : 

4. மிK கQடண6 ெசo�தியE 
    ெரா9க க / :      ப 
     மிKகQடண க / :  
 

33. :றி;ேபQ�; பதி� தLக :  2018 மா�i 29 ஊதிய6 வழZகியE     `. 25`. 25`. 25`. 25,000,000,000,000    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                29  வாடைக ெசo�தியE  `.  7,0`.  7,0`.  7,0`.  7,000  00  00  00   
34. கீYக�ட விவரZகைள9 ெகா�� ெதாட9க; பதிவிைன� தLக. 

    1)     ெரா9க6  `.18,000  `.18,000  `.18,000  `.18,000                              2)        வZகி  `. 8,000   `. 8,000   `. 8,000   `. 8,000                       3)        கடனPWேதா� `. 4`. 4`. 4`. 41,000 1,000 1,000 1,000     

    4) கணினி  `.27,000  `.27,000  `.27,000  `.27,000                                              5)    சர9கிL;b     `. 10,000  `. 10,000  `. 10,000  `. 10,000       
35.  உ�ய Eைண ஏ�களி2 பதி� ெசaக. 

           2017                                                                   `.`.`.`. 
          பி;     1. காேஜாலிட6 சர9: வாZகியE                    25,000 
                   7. Sனி2 நம9: சர9: விMறE                        9,000 
                   15. காேஜாo9: சர9: திL;பியE                    3,000 
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36. ெரா9க ேபேரQ`ைன தயா� ெசaக: 
           2018                                                                `.`.`.`. 
           மா�i     1. ெதாழி2 ெதாடZகியE                         29,000 
                      13. ெரா9க விMபைன                              10,000 
                      20. ெரா9க ெகா!5த2 ெசaதE                 13,000   
 

37. கீYக�ட நடவ`9ைககைள9 ெகா�� கண9கிய2 சமKபாQைட தயா�9க�6 : 
    1) எழி2 வியாபார6 ெதாடZகியE   `.75,000  `.75,000  `.75,000  `.75,000          2)   சர9: ெகா!5த2 ெசaதE  `.25,000  `.25,000  `.25,000  `.25,000      

                        3)  ஊதிய6 வழZகியE   `.27,000 `.27,000 `.27,000 `.27,000     

    

38. கீYக�ட நடவ`9ைககைள9 ெகா�� திLமதி. கீதாவிK தனி;ப�தி ெரா9க ஏQ`ைன தயா� 
ெசaக.   

            2013                                                 `.`.`.`. 
           மா�i  1. ைகெரா9க6                           46,000 
                   13. வZகியி2 ெசo�தியE              14,000 
                   25. பZகாதாய6 ெபMறE                  7,000                                     
                   27. காேசாைல ெபMறE                    2,000 

 
39. அைன�E கண9:கF6 ( ஆ!சா� கண9:க!, ெபயரள� கண9:க!, ெசா�E9 கண9:க!)  

நடவ`9ைககைள பதி� ெசaவதMகாக தனி�தனிேய இர�� விதிகைள� தKனக�ேத 
ெகா��!ளன. ஒK\ பM\டK ெதாட�bைடயE. மMெறாK\ வர�டK ெதாட�bைடயE. 
இைவக! கண9கியலிK ெபாKனான விதிக! அ2லE இரQைட;பதி� 5ைறயிK விதிக! 
எK\ அைழ9க;ப�கிKறன. 

        கண9கியலிK ெபாKனான விதிக! யாைவ? 

 
40. கீYக�ட விவரZகைள9ெகா�� ேகQக;ப�6 வினா9கF9: விைடயளி9க�6. 

மாM\iசQீ� 

 
  5�திைர வ�  

      வி2ைல                                                    144, ேமM: ெதL, 

                                                                            கா}சிbர6, 

                                                                             01.05.218. 

                                `. `. `. `. 10,000/-  
        இ� ேததியிலிLWE sK\ மாதZக! ெசKற�டK, மதி;b; ெபM\9  

    ெகா�ட வைகயி2, என9ேகா அ2லE எனE ஆைண; ெபMறவL9ேகா  ~பாa  

    ப�தாயிர6 மQ�6 ெசo�த�6. 

 

      எqத;ெப\ந� 
       திL.A. மதியழகK, 
       430 தZகசாைல,                                                  B. பரணி9:ம�                                
        ப�LQ`. 

 
வினா9க! 

1. எWத ேததியி2 ெதாைக ெசo�த ேவ��6? ( ெசo�தM:�ய நா! எE? ) 
2. எqEந� யா�? 
3. கடனாளியிK ெபய� எKன? 
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ப:தி - IV 

அைன�E வினா9கF9:6  விைடயளி9க�6.                                                    7	×	5 = 35 

41. கீY9காy6 நடவ`9ைககளிK அ`;பைடயி2 கண9கிய2 சமKபாQ`ைன9 காQ`�க: 
பாலா ெதாழி2 ெதாடZக ெரா9க6 ேபாQடE                       `.`.`.`.  50,000 

கடK ெகா!5த2 ெசaதE                                        `.`.`.`.  30,000 

ெரா9க ெகா!5த2                                                 `.`.`.`.  20,000 

அைறகலK வாZகியE                                             `.`.`.`.  10,000  

கடனPWேதாL9: ெசo�திய ெரா9க6                             `.`.`.`.  12,000                                             

 
( அ2லE ) 

 
கீYக�ட விவரZகளி2 ெகா�9க;பQ�!ள விள9க9 :றி;பிலிLWE :றிேபQ�; பதிவி2  

       வி�பQட ெதாைகயிைனh6, அதK கண9:கைளh6 க��பி`�E, 5qைமயான    
       :றி;ேபQ`2 எqத�6.  

                           ேகாகிலா ஏ�களி2 :றி;ேபQ�; பதி�க! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. திL. ஆனWதK அவ�களிK ஏ�களி2 கீYகாp6 நடவ`9ைககைள9 :றி;ேபQ`2 பதி�    

  ெசaக. 
      2018                                                                      `.`.`.`. 
      மா�i  1. திL. ஆனWதK ெதாழி2 ெதாடZகியE               42,000 
              3. காேசாைல ெகா��E சர9: வாZகியE              10,000 
              5. இைணய வZகி sல6 பண6 ெசo�தி                7,000                                    
                 ெகா!5த2  ெசaதE                             
             11. அoவலக ெசல�கF9: வZகியிலிLWE             15,000 

நா! விவர6 ேப.ப.எ பM\ 
   `.`.`.`. 

வர�  
   `.`.`.`. 

2017அ9.1 

-----------                               ப 
    ------------ 
( ேகாகிலா ெரா9க�EடK 
ெதாழி2 ெதாடZகியE ) 

 5,00,000  
 ---------- 

8 

---------------                             ப 
     ---------------------- 
(பழனி நி\வன�திM: கடK 
விMபைன ெசaதE )  

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

15 

 --------------                            ப 
      ----------- 
(ெசாWத பயp9காக ெரா9க6 
எ��தE) 

 ----------  
12.500 

25 

-------------------                         ப    
    ------------------- 
(வZகியி2 ெரா9க6 ெசo�தியE) 

 11,000  
11,000 

28 

-------------------                         ப    
    ------------------- 
( D நி\வன�திடமிLWE ெபMற 
மாM\iசQீ� ) 

 7,000  
7,000 
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                 பண6 எ��தE 
             12. மணியிடமிLWE  `̀̀̀.... 13,000 9கான சர9:க! வாZக;பQ�, அதMகான ெதாைக   
                 எ�;b அQைட sல6 ெசo��;பQடE. 
             30. வாடைக ெசo�தியE                                        `.`.̀.`. 7,000 

( அ2லE ) 

      கீY9காy6 நடவ`9ைககைள9 :றி;ேபQ`2 பதி� ெசaE, அவMைற ேபேரQ`2 எ��E    

      எqEக. 

            2017 

           ஜூK 1  பரSராமK ெரா9க�EடK ெதாழி2 ெதாடZகியE   `.`.̀.`.    50,000  

                  4  ெரா9க6 ெசo�தி அைறகலK வாZகியE   `.`.`.`.    6,000  

                  7  ஹ�� எKபவ�டமிLWE இயWதிர6 ஒKைற கடனாக வாZகியE  `.`.̀.`.    10,000  

                 10  ெரா9க6 ெசo�தி சர9:க! வாZகியE  `.`.`.`.    4,000  
           18  கா;பீQ� 5ைனம6 ெசo�தியE  `.`.̀.`.    100 
 

43. கீY9காy6 விவரZகளிலிLWE  வZகி ச�9கQ�6 பQ`ய2  தயா�9க�6  : 

i) ெரா9க ஏQ`Kப` பM\ இL;b                                                                                  `. `. `. `. 14,500 

ii) வி��த காேசாைல இKp6 பண6 ஆ9க;படாதைவ             `.  `.  `.  `.  1,700 

iii) வZகி 5Kனிைல;ப��த;படாத காேசாைல.                                                                                                                                    `.   `.   `.   `.   8,000  

iv) வZகி அளி�த  வQ`                                                 `.   `.   `.   `.   1,800 

v) வZகி கQடண6                                                      `.   `.   `.   `.   1,200   
( அ2லE ) 

 

      பிKவL6 விவரZகைள9 ெகா�� 5KபணமீQb 5ைறயி2 பா:ப��த;பQட சி2லைற 
ெரா9கஏQ`ைன� தயா�9க�6.  

         2017 அ9.                                                `.`.`.`. 

               1  காசாள�ட6 ெபMறE                                                  2,500  

               2  [லி ெகா��தE                                                        260  

               5  எqE ெபாLQக! வாZகியE              300  

               6  பணியாள� ேபLWE கQடண6                                         200  

              12  சிM\�` ெசல�க! ெசaதE              180  

              16  ஏMறிi ெச2ெசல�க! ெசaதE             160  

              20  பயணi ெசல�க! ெசaதE                  188  

              25  ேபா9:வர�Ei ெசல�க! ெசaதE         320  

              27  வLவாaவி2ைலக! வாZகியE             48  

              28  அoவலகi S�த6 ெசaயெசல� ெசaதE  140  

              29  பதி� தபா2க! அp;பியE                  180  
         30  வாடைகமகிqWE கQடண6 ெசo�தியE  219 
 

44. கீேழ த;பQ�!ள நடவ`9ைககைள9 ெகா�� திL. இரா6 அவ�களிK  விMபைன ஏ� தயா�    
        ெசaக. 
            2003 
            ஜூைல 5.  எ�.எ�. `ேரட�ஸூ9: கடp9: விMறE: 
                           10 நாMகாலிக! – ஒK\ `.`.`.`.1,500 வ Pத6      10 % த!Fப`  அpமதி9க�6 
                           10 ேமைஜக! – ஒK\    `̀̀̀. 1,000 வ Pத6 
                     8.  இராஜாவிM: கடp9: விMற சர9: 
                           15 நாMகாலிக! – ஒK\  `.`.`.`. 900 வ Pத6 
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                    20.  ேமாகK & ேகாவிM: கடp9: விMறE; 
                            5 அலமா�க! – ஒK\ `̀̀̀. 2,500 வ Pத6 
                           10 ேமைஜக! – ஒK\   `.`.`.`.3,000 வ Pத6 
                    23.   நாராயணp9: பைழய கணி;ெபாறியிைன கடp9: விMறE ~. 6,000 
                    28.   :மரp9: ெரா9க விMபைன 
                          10 நாMகாலிக! நாMகாலி ஒK\  `.`.`.`. 250 வ Pத6  
 

( அ2லE ) 

கீYக�ட நடவ`9ைககைள விMபைன� திL;ப ஏQ`2 பதி� ெசaE, ேபேரQ`2 
எ��E எqEக. 
2015 ஜனவ� 5    பqதைடWத காரணமாக ஐWE அலமா�க! ஒK\ `̀̀̀    .5,000,.5,000,.5,000,.5,000,  ேகாb    
                    திL;பியE.ெரா9க6 ெசo�த;படவி2ைல. 
 
     ஜனவ� 25   தர6 :ைற� காரணமாக sK\ பாபா �Q�க!, ஒK\ `̀̀̀    . 3,500 ,. 3,500 ,. 3,500 ,. 3,500 ,      
                    அமீ�டமிLWE திL6ப ெபற;பQடE. ெரா9க6 ெசo�த;படவி2ைல. 
 
     ஜனவ� 27  அp;பபQட மாதி�9ேகMப சர9:க! இ2லாததா2, ெரா9க6 பிற:   
                   ெபM\9ெகா!வதாககி [றி க�ணK திL;பிய சர9கிK மதி;b 
                    `̀̀̀    . 23,000. 23,000. 23,000. 23,000   
 

45. பிKவL6 நடவ`9ைககைள9 ெகா�� ெரா9க6, வZகி மM\6 த!Fப` ப�திக! 
ெகா�ட ெரா9க ஏ� தயா� ெசaக. 
                 2012 பி;ரவ�                                                    `̀̀̀                                          
                         1    ெரா9க இL;b                                   30,000 
                              வZகி இL;b                                    20,000 
                         4   வZகியி2 ெசo�தியE                          18,000 
                        12   Sனிலிட6 ெபMற காேசாைல                    12,000 
                             த!Fப` அpமதி�தE                             300 
                        17   கவிதாவிMக: வழZகிய காேசாைல           10,000 
                             த!Fப` ெபMறE                                   200 
                        18   ெசாWத ேதைவ9: வZகியிலிLWE              2,000 
                             பண6 எ��தE                                      
                        20   அoவலகi ெசலவிMகாக                         8,000 
                             வZகியிலிLWE பண6 எ��தE   

( அ2லE ) 

திL.மதK எKபவ� ஒL அைறகலK கைட நட�தி வLகிறா�. அவ� தKpைடய ேபேரQ� 
இL;bகளிலிLWE இL;பாa� ஒKைற தயா��E!ளா�. அWத இL;பாa� சமK 
படவி2ைல. அவ� அதைன ச�யாக தயா��E!ளாரா எKபதைன க�டறிக. 

விவர6 ேப.ப.எ பM\ ( ` )` )` )` ) வர� ( ` )` )` )` ) 
5த2   4,20,000 
கQடட6  1,15,000  
இயWதிர6   60,000 
அைறகலK ெகா��வர 
ெசல� ெசaதE 

 79,000  

ெதாட9கi சர9கிL;b   86,000 
ெகா!5த2   94,000 
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விMபைன  1,96,000  
பMபல கடனாளிக!  16,200  
வாரா ஐய9கடK 
ஒE9கீ� 

  7,300 

ைகவச ெரா9க6   25,000 
வZகிவச ெரா9க6  84,700  
ச6பள6   94,000 
வாடைக ெசo�தியE  48,000  
 அளி�த கழி�  1,400  
வLமான வ�  5,800  
கா;பீ�  2,400  
ெபாEi ெசல�க!   800 
கடனPWேதா�   89,000 
ெமா�த6  5,48,500 8,76,100 

 
46. கீY9காp6 விவரZகைள9 ெகா�� திL. பரணி அவ�களிK 2016 `ச6ப� 31 ஆ6 நாைளய            

  இL;பாa� தயா�9க�6. 
கண9கிK ெபய� ெதாைக  

    ` ` ` `  
கண9கிK ெபய� ெதாைக  

     ` ` ` `  
எ�;b 43,000 ெதாட9கi சர9கிL;b 2,23,500 
பMபல கடனPWேதா� 61,500 வZகி இL;b 86,250 
கடனாளிக! 55,000 ெகா!5த2 2.98,000 
5த2 2,12,000 விMபைன 3,64,000 
ெப\தM:�ய மாM\iசQீ� 72,600 ச6பள6 44,950 
ெபMற9கடK 2,50,000 ெசo�தM:�ய 

மாM\iசQீ� 
22,000 

அைறகலK 12,250 ைகயிL;b ெரா9க6 64,950 
பயணi ெசல�க! 12,550 த!Fப` ெபMறE 4,550 

    
( அ2லE ) 

 

      சWதிரனிK ெரா9க6 மM\6 த!Fப` ப�திகFைடய ெரா9க ஏQ`2 கீY9க�ட 
நடவ`9ைககைள பதி� ெசaக.  

             2017                                                                    `̀̀̀ 

             நவ 1  ெரா9கஇL;b                                                22,000  

                  2  ெரா9க விMபைன                                           14,000  

                  3  ேகாவிWதp9: கடp9: விMறE                        12,000  

                  4  பலராமனிட6 கடp9: ெகா!5த2 ெசaதE            27,000  

                  5  ெரா9க9 ெகா!5த2                                        8,800  

                  8  ேகாவிWதனிடமிLWE 2% ெரா9க த!Fப`  

                     கழி�தE ேபாக மீதி ெதாைக; ெபற;பQடE  

                 12  பலராமp9: `̀̀̀.... 26,800 பண6 ெசo�தி அவ� கண9:  

                    5qவE6 தP�9க;பQடE  
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                 15  ெசாWத ேதைவ9: பண6 எ��தE                          4,000  

                 28  ெரா9க6 வZகியி2 ெசo�தியE                            5,000  

                 29  மதK தரேவ�`யE `̀̀̀....5,000 , `̀̀̀....4,800 ெசo�தி  

                    அவ� கண9ைக� தP��E9 ெகா�டா�.  

30  ச6பள6 ெரா9கமாக அளி�தE                               4,000 

 
47. பிKவL6 ெதாட9க; பதிவிைன9 ெகா�� அL� எKபவ�K ஏ�களி2 59கிய ேபேரQ�9 

கண9கிைன� தயா�9க�6. 
அL� எKபவ�K ஏ�களி2 

:றி;ேபQ�; பதி�க! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( அ2லE ) 

 பிKவL6 நடவ`9ைககைள திLமதி. Sமி�ராவிK தனி;ப�தி ெரா9க ஏQ`2 பதி� ெசaக. 

    2017 ஆக�Q 

         1   ைகயிL;b ெரா9க6                    6,000 

         4   ெரா9க விMபைன                      4,000 

         5   மணி9: கடK விMபைன              1,000 

         7    அiS9 கQடண6                       3,000 

         9    கடK ெகா!5த2 ெசaதE           1,200 

         11   ரவியிடமிLWE காேசாைல ெபMறE  3,000 

         15   கணி;ெபாறி வாZகியE               25,000 

         23   ெசாWத ெசலவிM: பண6 எ��தE   5,000 

நா! விவர6 ேப.ப
.எ 

பM\�ெதாைக 
`.`.`.`. 

வர��ெதாைக                                            

`.`.̀.`.    

2014 

ஜூ
ைல 
14 

ெரா9கக/:                      ப 
வZகிக/:                       ப 

அைறகலKக/:                 ப 
கடனாளிக! க/:               ப 
சர9கிL;b க/:                 ப 
   கலா க/: 
 அL� 5த2 க/:    
 (ெசKற ஆ�`K ெசா�E9க! 
மM\6 ெபா\;bக! கண9கி2 
ெகா�� வர;பQடE) 

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

 
 
 
 
 

51,000 
1,00,000 




