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fhyhz;Lj; nju;t[ ? brg;lk;gu; 2022 

fzf;Fg;gjptpay; 

tpilf; Fwpg;g[fs; 

gFjp – I 
1 rpwpa mstpyhd jdpahs; tzpfk; , 

2 mt;thz;oy; Vw;fg;gl;l brYj;jw;Fupa khw;Wr;rPl;L , 

3 64/000 < 

4 miwfyd; tpw;w bjhif < 

5 Kjypd tut[ M 

6 brhj;J fzf;F M 

7 Kjy; M 

8 fld; kPJ tl;o , 

9 2/000 M 

10 ew;bgau; xU g[ydhfhr; bryt[ m 

11 epiy Kjy; Kiw , 

12 rhjhuz ,yhg tpfpjk; M 

13 cau; ,yhgk; = ruhrup ,yhgk; - rhjhuz ,yhgk; , 

14 bgaut[ fzf;F M 

15 jpahf tpfpjk; M 

16 midj;J Tl;lhspfspd; Kjy; fzf;fpw;F m 

17 el;lk; M 

18 ew;bgaiu rupfl;Ltjw;F , 

19 1 : 2 < 

20 ,e;jpa Tl;lhz;ikr; rl;lk; - 1932 < 

gFjp – II 

21/ கணக்ககடுகள் இபட்டைப்திவு முடயில் பாநரிக்காத காது அடய முழுடந பா 

கணக்கினல் திகயடுகள் ன்று அடமக்கப்டுகிது.  

பபாக்கம் நற்றும் ஆள்சார் கணக்குகள் நட்டுகந முழுடநனாகவும் பி கணக்குகள் 

கதடயக்ககற்வும் பாநரிக்கப்டுகிது. 

 

22. சி அடநப்புகள் இாம் ஈட்டும் காக்கத்திற்காக அல்ாநல் பாதுநக்களுக்கு 

கசடய பசய்யும் காக்கத்திற்காகவும் பதாைங்கப்டுகின்.  

  அடய கடப் ண்ாடு கல்வி நற்றும் விடனாட்டு கான்டய கநம்டுத்துயதற்காக 

உருயாக்கப்டுகின்.  

  இந்த அடநப்புகள் இா காக்கற் அடநப்புகள் ன்று அடமக்கப்டுகின். 

 

23/ எரு கூட்ைாண்டந நிறுயத்திலிருந்து கூட்ைாளி எருயர் பயளிகன பசன்ால் அது 

கூட்ைாளி விகல் ப்டும். 
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24.  கயதாபண்னம் விடனாட்டு நன்த்தின் -------ம் ாகாடு முடியடையும்      

      ஆண்டுக்குரின யருயாய் பசவிக் கணக்கு    ய 

பசவுகள் பதாடக 

` 

பதாடக 

` 

யருநாம் பதாடக 

` 

பதாடக 

` 

ந்து நட்டைகள் பதாைக்க இருப்பு 

கூட்டுக – ைப்ாண்டில் யாங்கினது 

3,000 

17,000 

 

 

   

 

கழிக்க – ந்து நட்டைகள் இறுதி 

இருப்பு 

20,000 

4,000 

 

16,000 

   

     

 

கயதாபண்னம் விடனாட்டு நன்த்தின் ------ ம் ாளுக்குரின இருப்புநிடக்குறிப்பு 

பாறுப்புகள் பதாடக ` பதாடக 

` 

பசாத்துக்கள் பதாடக ` பதாடக ` 

   ந்து நட்டைகள் இறுதி இருப்பு  4,000 

 

25. பிபகாஷின் முதல் மீது யட்டி – 

 

முதல் மீது யட்டி = முதல் x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

 பதாைக்க முதல் (ஏபாண்டு)  =   3,00,000 x 6 /100   =   `  18,000  

 கூடுதல் முதல் ( 9 நாதம்)   =   60,000 x 6 /100 x 9 /12 = `   2,700 

`  20,700 

 சுப்ரினா முதல் மீது யட்டி –  

 பதாைக்க முதல் (ஏபாண்டு)  =     2,00,000 x 6 /100            =  ` 12,000    

 கூடுதல் முதல் ( 6 நாதம்)   =       30,000 x 6 /100 x 6 /12 = `    900 

 12,900 

 

26. சபாசரி இாம் =  
மொத்த இலொப்

ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கக
 

    =  
                                       

 
 

    =  
      

 
 

    =  ` 12,000 

 ற்பனர்  = சபாசரி இாம் × பகாள்முதல் ஆண்டுகளின் ண்ணிக்டக 

 ` 24,000.  = 12,000 × 2    

27. 

குறிப்கட்டுப் திவு 

 

ாள் 

 

வியபம் 

 

க..ண் 

ற்று 

` 

யபவு  

` 

 பாதுக்காப்பு க/கு                                     ற்று 

     அருள் முதல் க/கு 

     அனிதா முதல் க/கு 

 42,000  

24,000 

18,000 
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28. தினாகங்கு     = டமன ங்கு – புதின ங்கு 

        பிபவீா  தான்னா நாலினி 

 டமனங்கு     =     
 

  
              

 

  
             

 புதின ங்கு     =    
 

  
          

 

  
         

 

  
    

 தினாகப்ங்கு     = 
 

  
 

 

  
          

 

  
  

 

  
 

       =     
 

  
          

 

  
 

தினாக ங்கு   =            2 : 1 

 

29.  

ாள் வியபம் க. . 

ண் 

ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018 

ஜயரி 31  

கபாஸி முதல் க/கு                                                  

பதி முதல் க/கு                                                       

இபாணி முதல் க/கு                                                

     இா ட்ை க/கு  

 15,000 

15,000 

15,000 

 

 

 

 

45,000 

 

30.   

2019, நார்ச் 31ஆம் ாகாடு முடியடையும் ஆண்டுக்கா இா ட்ை அறிக்டக 

இறுதி முதல் 

கூட்டுக:- டுப்புகள் 

 

கழிக்க:- கூடுதல் முதல் 

சரிக்கட்ைப்ட்ை இறுதி முதல் 

கழிக்க:- பதாைக்க முதல் 

இாம் 

8,50,000 

70,000 

9,20,000 

1,20,000 

8,00,000 

5,00,000 

3,00,000 

gFjp – III 

 

31.                                     பநாத்தக் கைாளிகள் கணக்கு                                ய 

வியபம் ` வியபம் ` 

இருப்பு கீ/பகா (பதாைக்க இருப்பு) 

கைன் விற்ட க/கு (இருப்பு)   

 

 

1,30,000 

5,40,000 

பபாக்கம் பற்து 

thuhf;fld; 

விற்டத் திருப்ம் 

இருப்பு கீ/இ (இறுதி இருப்பு) 

4,20,000 

15,000 

35,000 

2,00,000 

 6,70,000  6,70,000 

 

bkhj;j tpw;gid  = buhf;f tpw;gid + fld; tpw;gid 

= 4.60.000 + 5.40.000 

= 10.00.000 
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32/   2017 khu;r; 31ம் ாகாடு முடிவுறும் ஆண்டுக்குரின 

யருயாய் பசவிக் கணக்கு 

பசவுகள் ` ` யருநாம் ` ` 

   16 - 2017 ஆம் ஆண்டு சந்தா 

கழிக்க – 15 - 16 ஆம் ஆண்டு சந்தா 

40,000 

5,000 

 

    

கழிக்க –17 – 18 ம் ஆம் ஆண்டு சந்தா  

35,000 

3,000 

 

    

கூட்டுக – 16 -17 ல் ப கயண்டின சந்தா 

32,000 

1,000 

 

33,000 

      

 

33.  

டுப்புபதாடக x 12 = பநாத்த டுப்பு பதாடக x யட்டி வீதம் x 6.5/12   

  

 2,500 x 12   = 30,000 x 4/100 x 6.5/12   

                   =  ` 650 

 (ii)  எவ்பயாரு நாத இடையில் டுத்திருந்தால் 

 

டுப்புபதாடக x 12 = பநாத்த டுப்பு பதாடக x யட்டி வீதம் x 6/12   

  

 2,500 x 12   = 30,000 x 4/100 x 6/12   

                =  ` 600 

 (iii)  எவ்பயாரு நாத இறுதியில் டுத்திருந்தால் 

 

டுப்புபதாடக x 12 = பநாத்த டுப்பு பதாடக x யட்டி வீதம் x 5.5/12   

  

 2,500 x 12   = 30,000 x 4/100 x 5.5/12   

                   =  ` 550 

34.                            நறுநதிப்பீடு க/கு 

வியபம் ` வியபம் ` 

அடகன் க/கு 

இனந்திபம் க/கு  

 

 

நறுநதிப்பீடு இாம் (?) 

12,000 

14,000 

 

 

40,000 

கட்டிைம் க/கு 

முதலீடுகள் க/கு 

கைனீந்கதார் க/கு 

 

40,000 

10,000 

16,000 

 66,000  66,000 

 

35. (அ)      ட்டில் உள் ற்பனர் பதாடக முழுயதும் காக்பகழுதுயது - 

ாள் வியபம் 
க.. 

ண் 

ற்று 

` 

யபவு  

` 

 சாம் முதல் க / கு      (3 / 5)                       ற்று 

கஜாஸ் முதல் க / கு  (3 / 5)                       ற்று 

   ற்பனர் க / கு 

 18,000 

12,000 

 

 

30,000 
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(ஆ)        ட்டில் உள் ற்பனரில் ` 20,000 காக்பகழுதுயது – 

ாள் வியபம் 
க.. 

ண் 

ற்று 

` 

யபவு  

` 

 சாம் முதல் க / கு      (3 / 5)                       ற்று 

கஜாஸ் முதல் க / கு  (3 / 5)                       ற்று 

   ற்பனர் க / கு 

(ற்பனரில் ` 20,000 சரிகட்ைப்ட்ைது) 

 12,000 

8,000 

 

 

20,000 

 

36.  

ாள் வியபம் 
 க. 

ண்  

ற்று  

` 

யபவு 

` 

2017 

டிசம்

ர் 31 

(i)  ஜாகியின் நிடகயற்ார் க/கு          

       யங்கி க/கு 

(கசப கயண்டினத் பதாடக உைடினாகச் 

பசலுத்தப்ட்ைது) 

  1,40,000  

1,40,000 

‘’ (ii)  ஜாகியின் நிடகயற்ார் க/கு                 

      ஜாகியின் நிடகயற்ார் கைன் க/கு 

(கசப கயண்டினத் பதாடக கைன் கணக்கிற்கு 

நாற்ப்ட்ைது) 

  1,40,000  

1,40,000 

‘’ (iii)  ஜாகியின் நிடகயற்ார் க/கு                

      யங்கி க/கு 

     ஜாகியின் நிடகயற்ார் கைன் க/கு 

(` 75,000 பசலுத்தப்ட்டு, மீதித் பதாடக 

கைன் கணக்கிற்கு நாற்ப்ட்ைது) 

  1,40,000  

75,000 

65,000 

 

37/  

 

கயறுாட்டின் 

அடிப்டை 

 

நிடமுதல் முட 

 

நாறுடும் முதல் முட 

 

கணக்குகளின் 

ண்ணிக்டக 

எவ்பயாரு கூட்ைாளிக்கும் இபண்டு 

கணக்குகள் அதாயது முதல் கணக்கு 

நற்ம் ைப்பு கணக்கு 

பாநரிக்கப்டுகிது. 

எவ்பயாரு கூட்ைாளிக்கும் 

எகப எரு அதாயது முதல் 

கணக்கு 

பாநரிக்கப்டுகிது 

 

முதல் 

பதாடகயில் 

நாற்ம் 

கூடுதல் முதல் பகாண்டு யரும் காது 

அல்து முதல் பதாடகடன 

நிபந்தபநாக திரும் டுக்கம் காது 

தவிப நற் கபங்களில் முதல் 

பதாடக யமக்கநாக நாாநல் 

நிடனாக இருக்கும் 

 

 

முதல் பதாடக 

ருயந்கதாறும் நாறிக் 

பகாண்கை இருக்கும் 

 

இறுதி இருப்பு 

முதல் கணக்கு ப்காதும் 

யபவிருப்டகன காட்டும் ஆால் 

ைப்பு கணக்கு ற்றிருப்டகனா 

யபவிருப்டகனா காட்டும் 

 

முதல் கணக்கு பாதுயாக 

யபவிருப்டகன காட்டும். 

இது ற்றிருப்டயும் கூைக் 

காட்ைாம். 
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38/ தபநா பாருட்கள் நற்றும் கசடயகள் :- 

 ல் தபநா பாருட்கள் நற்றும் கசடயகட யமங்குயதால் யாடிக்டகனார்கள் 

நற்றும் பாது நக்கள் நத்தியில் ன்நதிப்ட பற்றிருக்கும் நிறுயத்தின் 

ற்பனர்அதிகநாக இருக்கும். 

காட்டியின் அவு :- 

 காட்டிகன இல்ாத குடயா காட்டிடனக் பகாண்டுள் நிறுயத்தின் 

ற்பனர்  நதிப்பு அதிகநாதாக இருக்கும். 

பி காபணிகள் :- 

 உரிடநனாரின் பிபம் ஈர்க்கக்கூடின விம்பம் யாடிக்டகனாரிைம் பருங்கின 

பதாைர்பு கான் பி காபணிகளும் பதாழிலின் ற்பனரின் நதிப்ட 

உனர்த்தக்கூடினதாகும். 

நிறுயத்தின் இாம் ஈட்டும் தின் :- 

 நிறுயத்தின் இாம் ஈட்டும் தின் ற்பனரின் நதிப்பிடத் தீர்நானிக்கிது. 

அதிக இாம் ஈட்டும் எரு நிறுயம் அல்து திர்காத்தில் அதிக இாம் 

ஈட்டும் திடக் பகாண்டுள் எரு நிறுயம் அதிகநா ற்பனர் நதிப்பிடக் 

பகாண்டிருக்கும். 

வினாாப நிறுயத்தின் கா அவு :- 

 நீண்ை ஆண்டுகள் யணிகத்தடத ைத்தி யரும் நிறுயத்டத யாடிக்டகனார் 

ன்கு அறிந்திருப்தால் இந்த நிறுயம் அதிக ன்நதிப்டக் பகாண்டிருக்கும். 

அந்நிறுயத்டத புதின நிறுயத்துைன் எப்பீடு பசய்யும் காது அதிக யருநாம் 

நற்றும் அதிக நதிப்பிா ற்பனடபக் பகாண்டிருக்கும். 

திடநமிகு கநாண்டந :- 

 திடநனா கநாண்டநத் தின் பகாண்டிருக்கும் நிறுயம் திடந குடந்த 

கநாண்டநத்தின் பகாண்டுள் நிறுயத்கதாடு எப்பிடுடகயில் அதிகநா 

இாம் ஈட்டும் நற்றும் அதிக நதிப்பிா ற்பனடபக் பகாண்டிருக்கும். 

 

39/   

அடிப்டை தினாக விகிதம் ஆதான விகிதம் 

 

பாருள் 

இது புதின கூட்ைாளிக்கு டமன 

கூட்ைாளிகள் தினாகம் பசய்து 

பகாடுக்கும் இா ங்கின் 

விகிதாச்சாபம் ஆகும் 

இது பதாைரும் கூட்ைாளிகள் 

விகும் கூட்ைாளியிைமிருந்து 

பறும் ஆதானப்ங்கின் 

விகிதாச்சாபம் ஆகும். 

கணக்கிடும் 

காம் 

இது புதின கூட்ைாளி கசர்ப்பின் 

காது கணக்கிைப்டுகிது 

இது கூட்ைாளி எருயர் விகும் 

காது கணக்கிைப்டுகிது. 

 

கணக்கிடும் 

முட 

இது டமன இா விகிதத்திற்கும் 

நற்றும் புதின இா 

விகிதத்திற்கும் உள் கயறுாடு 

ஆகும். தினாக விகிதம் = டமன 

இா விகிதம் – புதின இா 

விகிதம் 

இது புதின இா விகிதத்திற்கும் 

நற்றும் டமன இா 

விகிதத்திற்கும் உள் கயறுாடு 

ஆகும். ஆதான விகிதம் = புதின 

இா விகிதம் – டமன இா 

விகிதம். 
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40. 

gFjp – IV 

41 m/ 

பாஜீ ன்யரின் டுகளில் 2018, ஜயரி 1 ஆம் ாடன நிட அறிக்டக 

பாறுப்புகள் ` பசாத்துகள் ` 

ற் கைனீந்கதார்  

யங்கிக் கைன் 

பசலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

முதல் (இருப்பு கட்டும் 

பதாடக) 

1,30,000 

60,000 

80,000 

2,50,000 

டகபபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

கைாளிகள் 

பாறி நற்றும் இனந்திபம்  

80,000 

1,80,000 

90,000 

   1,70,000 

 5,20,000  5,20,000 

ஃ     பதாைக்க முதல் = ` 2,50,000 

பாஜீ ன்யரின் டுகளில் 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாடன நிட அறிக்டக 

பாறுப்புகள் ` பசாத்துகள் ` 

ற் கைனீந்கதார்  

யங்கிக் கைன் 

பசலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

முதல் (இருப்பு கட்டும் 

பதாடக) 

1,95,000 

60,000 

45,000 

3,00,000 

டகபபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

கைாளிகள் 

பாறி நற்றும் இனந்திபம்  

90,000 

1,40,000 

2,00,000 

1,70,000 

 6,00,000  6,00,000 

 

அடிப்டை பறுதல்கள் நற்றும் பசலுத்தல்கள் 

கணக்கு 

யருயாய் நற்றும் பசவிக் 

கணக்கு 

 

 

 

1.காக்கம் 

இது பபாக்கப் பறுதல்கள் நற்றும் 

பபாக்கச் பசலுத்தல்கட 

அறியதற்கு தனாரிக்கப்டுகிது 

இது ைப்பு ஆண்டின் 

பசவுகடக் காட்டிலும் 

மிகுதினா யருநாம் (உரி) 

அல்து யருநாத்டதக் காட்டிலும் 

மிகுதினா பசவுகள் 

(ற்ாக்குட) குறித்து அறிந்து 

பகாள் தனாரிக்கப்டுகிது 

 

2.கணக்கின் 

தன்டந 

இது எரு பசாத்துக் கணக்காகும். 

இது பபாக்கக் கணக்கின் 

பதாகுப்ாகும். அடத்து பபாக்க 

பறுதல்கள் ற்றுப்க்கத்திலும் 

பபாக்க பசலுத்தல்கள் 

யபவுப்க்கத்திலும் 

தினப்டுகின் 

இது எரு பனபவு கணக்காகும். 

இது இா ட்ை கணக்டக 

கான்து. பசவுகள் ற்றுப் 

க்கத்திலும் நற்றும் யருநாங்கள் 

யபவுப் க்கத்திலும் 

தினப்டுகின். 

 

 

3.கணக்கினலின் 

அடிப்டை 

இது பபாக்க அடிப்டையிா 

கணக்கினட அடிப்டைனாகக் 

பகாண்ைது. பபாக்கம் சார்ற் 

வியபங்கள் தினப்டுயதில்ட. 

இது நிகழ்வு அடிப்டையிா 

கணக்கினட அடிப்டைனாகக் 

பகாண்ைது. பபாக்கம் சாபா 

வியபங்கா பகாடுை கயண்டின 

பசவுகள் கதய்நாம் 

கான்டயகளும் இங்கு 

தினப்டும். 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


https://tamilkalvii.blogspot.com  jkpH;f;fy;tp Youtube – G.P.Teach 

Prepared by G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.9488270034 

2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாகாடு முடியடையும் ஆண்டுக்கா இா ட்ை அறிக்டக 

வியபம் ` 

இறுதி முதல் 

கூட்டுக:- டுப்புகள் ( ` 2,500 x 12 நாதம்) 

 

கழிக்க:- கூடுதல் முதல் 

சரிக்கட்ைப்ட்ை இறுதி முதல் 

கழிக்க:- பதாைக்க முதல் 

இாம் 

3,00,000 

30,000 

  3,30,000 

50,000 

2,80,000 

2,50,000 

30,000 

 

41M/ 

      குறிப்கட்டுப்திவுகள் 

ாள் வியபம் க..

ண் 

ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்

ர் 31 

முதல் மீது யட்டி  க/கு                                 ற்று 

      mUsg;gd; முதல் க/கு 

       ey;yrhkp முதல் க/கு 

(முதல் மீது யட்டி 5% அனுநதிக்கப்ட்ைது) 

   1,500                                                                      

   1,000                                                                   

     500 

 

 

ாள் வியபம் க..

ண் 

ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்

ர் 31 

இா ட்ை கிர்வு க/கு                              ற்று 

   முதல் மீதா யட்டி க/கு   

 (முதல் மீது யட்டி கணக்கு முடிக்கப்ட்ைது) 

   1,500                                                                                                                                     

   1,500                                                                   

 

ாள் வியபம் க..

ண் 

ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

  mUsg;gd முதல் க/கு                              ற்று 

  ey;yrhkp முதல் க/கு                               ற்று 

     டுப்புகள் மீதா யட்டி க/கு                                           

 (டுப்புகள் மீதா யட்டி கணக்கிைப்ட்ைது) 

    500                                                                                                                                     

    200 

    300                                                                                                                                     

ாள் வியபம் க..

ண் 

ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்ர் 

31 

டுப்பு மீது யட்டி க/கு                                 ற்று 

   இா ட்ை கிர்வு  க/கு   

 (டுப்பு மீது யட்டி கணக்கு முடிக்கப்ட்ைது) 

    500                                                                                                                                                                                                    

  500                                                                                                                                  

 

 

ாள் வியபம் க..

ண் 

ற்று 

` 

யபவு 

` 

2018, 

டிசம்

ர் 

31 

இா ட்ை கிர்வு க/கு                              ற்று 

      mUsg;gன் முதல் க/கு 

      ey;yrhkp முதல் க/கு 

 (இாம் முதல் கணக்கிற்க நாற்ப்ட்ைது) 

 17,000                                                                                                                                                                                                        

13,600           

3,400                                                                                                                                    
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    2018 டிசம்ர் 31ம் ாகாடு முடியடையும் ஆண்டுக்குரின இா ட்ைப் கிர்வு கணக்கு  ய 

வியபம் ` `  ` ` 

முதல் மீதா யட்டி க/கு  

  mUsg;gd; 

 ey;yrhkp 

 

கூட்ைாளிகளின் முதல்  
    mUsg;gd; 

  ey;yrhkp 

                                           

 

1,000                                                                   

 500 

 

13,600   

3,400  

 

 

1,500                                                                   

 

 

 

17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

இா ட்ை க/கு                                           

டுப்புகள் மீதா யட்டி 

க/கு                                           
   mUsg;gd; 

  ey;yrhkp 

 

 

 

 

18,000 

 

200                

300      

                                                                                                                                   18,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             18,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

42 m/ 

                                             பசலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு                                   ய 

வியபம் ` வியபம் ` 

பபாக்கம் பசலுத்தினது 

இருப்பு கீ/இ (இறுதி இருப்பு) 

30,000 

20,000 

இருப்பு கீ/பகா (பதாைக்க இருப்பு) 

கைனீந்கதார் க/கு (இருப்பு)  

(அவ்யாண்டில் நாற்றுச் சீட்டு 

ற்கப்ட்ைது)  

25,000 

25,000 

 

 50,000  50,000 

      ஃ     கைனீந்கதாருக்கு பசலுத்தின நாற்றுச் சீட்டுத் பதாடக = ` 25,000 

                                              பநாத்தக் கைனீந்கதார் கணக்கு                                           ய 

வியபம் ` வியபம் ` 

பபாக்கம் பசலுத்தினது 

பகாள்முதல் திருப்ம் 

பசலுத்தற்குரின 

நாற்றுச்சீட்டு 
(ற்கப்ட்ைது) 

இருப்பு கீ/இ (இறுதி இருப்பு) 

1,20,000 

15,000 

25,000 

 

25,000 

இருப்பு கீ/பகா (பதாைக்க இருப்பு) 

கைன் பகாள்முதல் க/கு 
(இருப்பு)   

 

30,000 

1,55,000 

 1,85,000  1,85,000 

      பநாத்த பகாள்முதல் = பபாக்க பகாள்முதல்  +  கைன் பகாள்முதல் 

                                  =    ` 2,25,000         +    ` 1,55,000 

ஃ   பநாத்த பகாள்முதல் =    ` 3,80,000 

 

42 M/ சபாசரி இாம் = 
மொத்த இலொப்

ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கக
 

     =   
                                    

 
 

     = 
        

 
 

 Cjpak; fHpg;gjw;F Kd;  

cs;s epfu ,yhgk ;  = ` 34,800 – 2,000 

சபாசரி இாம்  = ` 32,800 

 சாதாபண இாம்   = னன்டுத்தப்ட்ை முதல் × சாதாபண இா விகிதம் 

     = 1,20,000 × 
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  = ` 24,000. 

 உனர் இாம் = சபாசரி இாம் – சாதாபண இாம் 

  = 32,800 – 24,000 

  = ` 8,800 

 ற்பனர் =  உனர் இாம் × பகாள்முதல் ஆண்டுகளின் ண்ணிக்டக 

  =  8,800 × 5 

  = ` 44,000. 

43 m/ 

ககானமுத்தூர் கிரிக்பகட் நன்த்தின் 2019 நார்ச் 31ம் ாகாடு முடியடையும் ஆண்டுக்குரின 

 பறுதல் பசலுத்தல் கணக்கு ய 

பறுதல்கள் பதாடக 

` 

பதாடக 

` 

பசலுத்தல்கள் பதாடக 

` 

பதாடக 

` 

இருப்பு கீ/பகா 

  டக பபாக்கம் 

சந்தா பற்து 

முந்டதன ஆண்டு 

ைப்ாண்டு 

திபாண்டு 

 

 

 

500 

9,600 

400 

 

1,000 

 

 

 

10,500 

இருப்பு கீ/பகா 

  யங்கி கநல்யடப்ற்று 

கூலி 

கைன் மீது யட்டி 

நதிப்பூதினம் 

மின்சாப கட்ைணம் 

  

6,000 

2,000 

2,000 

2,800 

700 

விடனாட்டுப் காட்டி 

நிதி யபவு 

உயில் பகாடை 

அபங்க ன்பகாடை 

  

5,200 

2,000 

2,000 

விடனாட்டுப் காட்டி 

பசவுகள் 

விடனாட்டுப் பாருள் 

யாங்கினது 

இருப்பு கீ/இ 

  பபாக்கம் 

  யங்கி 

 

 

 

 

 

300 

2,400 

 

2,600 

 

1,900 

 

 

2,700 

  20,700   20,700 

43 M. சரிகட்ைப்ட்ை இாம் கணக்கிடுதல்  

  

வியபம் 

2016 

` 

2017 

` 

2018 

` 

இாம் 

கழிக்க : திரும்த் திரும் நிகமா யருநாம் 

 

கூட்டுக : தீயிால் கசதநடைந்த சபக்கிருப்பு 

சரிகட்ைப்ட்ை பின் இாம் 

25,000 23,000 26,000 

2,500 --- --- 

22,500 23,000 26,000 

--- 3,500 --- 

22,500 26,500 26,000 

 சபாசரி இாம் =  
மொத்த இலொப்

ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கக
 

    =  
                       

 
 

  ` 25,000 =  
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திர்காத்தில் பசலுத்த கயண்டின காப்பீடு முடநத்திட சரிகட்டுயதற்கு முன் 

சபாசரி இாம்                                                                            = 
 

25,000 

கழிக்க – திர்காத்தில் பசலுத்த கயண்டின காப்பீட்டு முடநம்               = 250 

                                                              சபாசரி இாம்      = 24,750 

 ற்பனர்  = சபாசரி இாம் × பகாள்முதல் ஆண்டுகளின் ண்ணிக்டக 

    = 24,750 × 2 

    = ` 49,500.                         

44m/ தீர்வு 

கும்ககாணம் கூடைப்ந்து சங்கத்தின் 

2019 நார்ச் 31 ம் ாகாடு முடியடையும் ஆண்டுக்குரின 

  யருயாய் பசவிக் கணக்கு ய 

பசவுகள் ` ` யருயாய்கள் ` ` 

டநதாக பாநரிப்பு 

அச்சுக்கட்ைணம் 

யங்கிக் கட்ைணம் 

கட்ைைம் மீதா காப்பீடு 

பதாைர் விடனாட்டுப் 

காட்டிச் பசவுகள் 

தணிக்டகக் கட்ைணம் 

விடனாட்டுப் பாருள்கள் 

யாங்கினது 

 12,000 

5,000 

1,000 

2,000 

 

16,000 

3,000 

 

4,000 

அபங்க யாைடக 

பற்து 

சந்தா பற்து 

ாதுகாப்பு பட்ைக 

யாைடகப் பற்து 

 

ற்ாக்குட 

  

6,000 

9,000 

 

2,000 

 

26,000 

  43,000   43,000 

 

44 M             ய 

வியபம் 
சபண்  

` 

அருண் 

` 

கபண்  

` 
வியபம் 

சபண்  

` 

அருண் 

` 

கபண்  

` 

கபண் முதல் க/கு 

கபண் கைன் க/கு 

இருப்பு கீ/இ 

3,600 

- 

70,800 

 

 

2,700 

- 

58,100 

 

57,100 

இ/பகா 

பாதுக்காப்பு  

நறுநதிப்பீட்டு  

சபண் முதல்  

அருண் க/கு  

 

 

இ/ கீ/பகா 

60,000 

6,000 

8,400 

 

- 

50,000 

4,500 

6,300 

40,000 

4,500 

6,300 

3,600 

2,700 

74,400 60,800 57,100 74,400 60,800 57,100 

   70,800 58,100 - 
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45                      gpufjP=;; enu=;ன்னும் கூட்ைாளிகளின் நிட முதல் க/கு          ய 

ாள் வியபம் gpufjP=;; ` enu=; ` ாள் வியபம் gpufjP=;; ` enu=; ` 

31.03.19 இருப்பு கீ/இ 

 

 

 

 

4.50.000 6,00,000 1.04.18 

 

 

 

01.04.19 

இருப்பு கீ / பகா 

யங்கி (கூடுதல் 

முதல்) 

 

இருப்பு கீ / பகா 

4,00,000 

  50,000 

6,00,000 

 

 

4.50.000 6,00,000 4.50.000 6,00,000 

  4.50.000 6,00,000 

 

            gpufjP=;; enu=; ன்னும் கூட்ைாளிகளின் ைப்பு க/கு              ய 

ாள் வியபம் gpufjP=;; ` enu=; ` ாள் வியபம் gpufjP=;; ` enu=; ` 

 

 

 

31.03.19 

இருப்பு கீ/பகா 

டுப்புகள் க/கு 

டுப்பு மீது யட்டி 

க/கு 

இருப்பு கீ/ இ 

 

45,000 

. 

2,000 

90,000 

15,000 

60,000 

 

3,000 

1,10,000 

1.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.04.19 

இருப்பு கீ/பகா 

இாம் க/கு 

முதல் மீது யட்டி 

க/கு 

சம்ம் க/கு 

கழிவு க/கு 

 

 

 

இருப்பு கீ/பகா 

20,000 

80,000 

 

20,000 

 

17,000 

 

1,20,000 

 

30,000 

38,000 

 

1,37,000 1,88,000 1,37,000 1,88,000 

  90,000 1,88,000 

 

45 ஆமுதல் கணக்கு 

வியபம் சுந்தர் விகயக் ாண்டினன் வியபம் சுந்தர்  விகயக் ாண்டினன் 

இ∕ 

க∕கு 

3,000 2,000 1,000 இ∕பகா 50,000 40,000 10,000 

ா .நிட    16,000 பா .கா  18,000 12,000 6,000 

இ∕இ 68,000 52,000  ந .ந.  3,000 2,000 1,000 

 71,000 54,000 17,000  71,000 54,000 17,000 

    இ∕பகா 68,000 52,000  

இருப்புநிடக்குறிப்பு 

பாறுப்புகள் பதா பதா பசாத்துகள் பதா பதா 

முதல் க∕கு 

சுந்தர் 

விகயக் 

 

68,000 

52,000 

 

 

1,20,000 

நிம் 

கூட்டுக - 

நதிப்கற்ம் 

80,000 

 

11,000 

 

 

91,000 

ா .நிடகயற்ார்   16,000 சபக்கிருப்பு 

கழிக்க -குடப்பு 

20,000 

2,000 

 

18,000 

கைனீந்கதார்  14,000 கைாளிகள் 30,000  

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


https://tamilkalvii.blogspot.com  jkpH;f;fy;tp Youtube – G.P.Teach 

Prepared by G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.9488270034 

கழிக்க- குடப்பு 3,000 27,000 

   யங்கி பபாக்கம்  14,000 

  1,50,000   1,50,000 

 

46m/ (i) ந்த எரு கூட்ைாளிக்கும் முதல் மீது யட்டி பசலுத்த கயண்டினதில்ட. கய ஆகாஷ்  

முதல்  மீது யட்டி ப உரிடந உடைனயபல். 

 (ii) கூட்ைாயின் டுப்புகளுக்க யட்டி விதிக்கக் கூைாது. ஆடகனால் ாா டுப்புகள் மீது யட்டி 

 பசலுத்த கயண்டினதில்ட. 

 (iii) கூட்ைாண்டந எப்ாயணம்  பிரிவு 13 (ஆ)ன் டி இாம் சநநாகப் கிர்ந்தளிக்க கயண்டும். 

 (iv) கூட்ைாண்டந எப்ாயணம்  பிரிவு 13 (அ) ன் டி ந்த கூட்ைாளிக்கும் ஊதினம் யமங்க 

 கதடயயில்ட. ஆடகனால் கைனினல் ஊதினம் ப தகுதி உடைனயபல். 

 (v) கூட்ைாண்டந எப்ாயணம் பிரிவு 13 (ஈ)ன் டி கைன் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6 % 

 பசலுத்தப்ை  கயண்டும். ஆடகனால் சந்துரு தான் யமங்கின ` 50,000 கைனுக்கு ஆண்டுக்கு  6 

 % சதவீத  யட்டி பாம் 

46M/ நறுநதிப்பீடு க/கு 

வியபம் ` வியபம் ` 

அடகன் க/கு (5000 – 6000) 

யாபா னக்கைன் க/கு  

(3000 – 5500) 

திவுா பாறுப்புகள்  

 

 

நறுநதிப்பீடு இாம் (?) 

1,000 

2,500 

 

2,500 

 

 

16,000 

கட்டிைம் க/கு (34000-50000) 

முதலீடுகள் க/கு 

 

 

 

16,000 

6,000 

 

 22,000  22,000 

    முதல் க/கு      ய 

வியபம் சாய் சங்கர் சண்முகம் வியபம் சாய் சங்கர் சண்முகம் 

இ/இ 58,000 46,000  12,000 இ/பகா 48,000 40,000 --- 

    நறுநதிப்பிடுக/கு 10,000 6,000 --- 

    யங்கி க/கு --- --- 12,000 

 58,000 46,000 12,000  58,000 46,000 12,000 

    இ/பகா 58,000 46,000 12,000 

47 அ. குறிப்கட்டுப் திவுகள் 

ாள் வியபம் க ..ண்  ற்று யபவு 

2017  

ப்பல் 1 

யங்கி க∕கு     ற்று 

  பிபகாஷ் க∕கு 

 10,000  

10,000 

 நறுநதிப்பீடு க∕கு   ற்று 

 இனந்திபம் க∕கு 

 11,000  

6,000 
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 அடகன் க∕கு 

 யாபா னக்கைன் எதுக்கு க∕கு 

3,000 

2,000 

 க .ம்ம்  ப .கயண்டினடய க ∕கு  ற்று 

  நறுநதிப்பீடு க∕கு 

 1,000  

1,000 

 பகு முதல் க∕கு  ற்று 

சாம் முதல் க∕கு ற்று 

  நறுநதிப்பீடு க∕கு 

 6,000 

4,000 

 

 

10,000 

நறுநதிப்பீடு கணக்கு 

வியபம் பதா பதா வியபம் பதா பதா 

இனந்திபம் க∕கு  6,000 க .ம்.ப.கய க ∕கு  1,000 

அடகன் க∕கு  3,000 ந .ட்ைம் க ∕கு   

ய .எதுக்கு க ∕கு  2,000 பகு முதல் க∕கு 6,000  

   சாம் முதல் க∕கு 4,000 10,000 

  11,000   11,000 

47 ஆ கசம் பாழுதுகாக்கு நன்த்தின் டுகளில் 2019 நார்ச் 31ம் ாகாடு 

முடியடையும் ஆண்டுக்குரின யருயாய் நற்றும் பசவிக் கணக்கு 

பசவுகள் பதா பதா யருநாம் பதா பதா 

ழுதுபாருள்கள் 

கூட்டுக – பதாைக்க இருப்பு 

2,400 

300 

 சந்தா 

கூட்டுக – சந்தா ப 

கயண்டினது 18 -19 

12,500 

 

1,000 

 

 

13,500 

 

கழிக்க – இறுதி இருப்பு 

2,700 

500 

 

2,200 

பாழுதுகாக்கு மும் 

பற் யருநாம் 

  

12,000 

அஞ்சல் பசவுகள்  1,000 ல்யடக யபவுகள்  500 

உரி  22,800    

  26,000   26,000 

2019 நார்ச் 31 ஆம் ாடன இருப்புநிடக்குறிப்பு 

பாறுப்புகள் பதா பதா பசாத்துகள் பதா பதா 

முதல்நிதி 9,300  அடகன்  15,000 

கூட்டுக – உரி 22,800 32,100 முதலீடு  12,500 

முன்கூட்டிப் பற் 

சந்தா 

  

400 

ப கயண்டின சந்தா 

18 -19 

 1,000 

   ழுதுபாருள் இருப்பு  500 

   டக பபாக்கம்  3,500 

  32,500   32,500 
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