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1.    பாஜு முறனா கணக்ககடுகறப் பின்ற்றுயதில்ற. அயருறைன திகயடுகளிலிருந்து   

       பப்ட்ை தகயல்கள் பின்யருநாறு: 

வியபம் 1.1.2018 

` 

31.12.2018 

` 

றகபபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

கைாளிகள் 

ற் கைனீந்கதார் 

யங்கிக் கைன் 

பசலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

பாறி நற்றும் இனந்திபம் 

80,000 

1,80,000 

90,000 

1,30,000 

60,000 

80,000 

1,70,000 

90,000 

1,40,000 

2,00,000 

1,95,000 

60,000 

45,000 

1,70,000 

       அவ்யாண்டில் அயர் பகாண்டு யந்த கூடுதல் முதல் ` 50,000 நற்றும் அயர் வினாாபத்திலிருந்து  

       தன்னுறைன பசாந்த னனுக்காக நாதந்கதாறும் ` 2,500 டுத்துக்பகாண்ைார். கநற்கண்ை  

       தகயல்களிலிருந்து இா ட்ை அறிக்றக தனாரிக்கவும். 

      

2.    ஆந்த் தன் கணக்ககடுகற இபட்றைப்திவு முறயில் பாநரித்து யருயதில்ற . 2019, 

 நார்ச் 31 ஆம் ாகாடு முடியறையும் ஆண்டுக்குரின இாம் அல்து ட்ைம் கண்ைறினவும்.    

வியபம் 31.12.2018 

` 

31.12.2019 

` 

யங்கி பபாக்கம் 

றகபபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

ற் கைாளிகள் 

பாறி நற்றும் இனந்திபம்  

நிம் நற்றும் கட்ைைங்கள் 

ற் கைனீந்கதார் 

5,000 () 

3,000 

35,000 

1,00,000 

80,000 

1,40,000 

1,70,000 

60,000 (ய) 

4,500 

45,000 

90,000 

80,000 

1,40,000 

1,30,000 

ஆந்த் தது பசாந்த னனுக்காக ` 60,000 டுத்துக் பகாண்ைார். அயர் தன்னுறைன    

வினாாபத்றத விரிவுடுத்துயதற்காக ` 17,000 கூடுதல் முதல் பகாண்டு யந்தார். கைாளிகள் 

மீது 5% எதுக்கு உருயாக்கவும். பாறி நற்றும் இனந்திபம் மீது 10% கதய்நாம் நீக்கவும். 
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3.   பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து பநாத்த விற்றறனக் கணக்கிைவும்.  

வியபம் ` வியபம் ` 

2018, ப்பல் 1 அன்று 

கைாளிகள்  

2018, ப்பல் 1 அன்று 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

கைாளிகளிைமிருந்து பற் 

பபாக்கம் 

பறுதற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டுக்காக பபாக்கம் பற்து 

யாபாக்கைன் 

 

2,50,000 

 

60,000 

 

7,25,000 

 

1,60,000 

30,000 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

நறுக்கப்ட்ைது 

உள் திருப்ம்  

2019, நார்ச் 31 அன்று 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

2019, நார்ச் 31 அன்று ற் 

கைாளிகள் 

பபாக்க விற்ற 

 

15,000 

50,000 

 

90,000 

 

2,40,000 

3,15,000 

 

4.   பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து பநாத்தக் பகாள்முதறக் கணக்கிைவும். 

வியபம் ` வியபம் ` 

2018, ஜயரி 1 அன்று ற் 

கைனீந்கதார்  

2018, ஜயரி 1 அன்று 

பசலுத்தற்குரின நாற்றுச் சீட்டு 

கைனீந்கதாருக்கு பபாக்கம் 

பசலுத்தினது  

பசலுத்தற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டுக்குச் பசலுத்தினது 

 

30,000 

 

25,000 

 

1,20,000 

 

30,000 

பகாள்முதல் திருப்ம் பபாக்கக் 

பகாள்முதல் 

31.12.2018 அன்று 

கைனீந்கதார்  

31.12.2018 அன்று 

பசலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

15,000 

2,25,000 

 

25,000 

 

20,000 

 

5. கீகம பகாடுக்கப்ட்ை தகயல்களிலிருந்து குறிஞ்சி விறனாட்டு நன்த்தின் 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் 

 ாகாடு முடியறையும் ஆண்டுக்குரின பறுதல்கள் நற்றும் பசலுத்தல்கள் கணக்றகத் தனார் 

 பசய்னவும். 

வியபம் `` வியபம் `` 

றகபபாக்கம் (1.1.2018) 

சம்ம் பகாடுத்தது 

ஆயுள் உறுப்பிர் கட்ைணம் 

பற்து.  

சந்தா பற்து  

யாைறக பற்து 

4,000 

3,000 

10,000 

15,000 

2,000 

 

 

அச்சுக்கட்ைணம் பசலுத்தினது 

ாதுகாப்பு பட்ைக யாைறக பற்து 

பதாைர் விறனாட்டுப் காட்டி 

யபவுகள் 

பதாைர் விறனாட்டுப் காட்டிச் 

பசவுகள் 

முதலீடுகள் யாங்கினது 

 

 

 

 

2,500 

1,000 

14,000 

 

10,500 

25,000 
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6. நயிாடுதுற நநகிழ் நன்த்தின் கீழ்க்காணும் தகயல்களிலிருந்து 2019, நார்ச் 31 ஆம் 

 ாகாடு முடியறையும் ஆண்டுக்குரின பறுதல்கள் நற்றும் பசலுத்தல்கள் கணக்றகத் தனார் 

 பசய்னவும்.  

வியபம் ` வியபம் ` 

பதாைக்க பபாக்க இருப்பு 

பதாைக்க யங்கி இருப்பு 

ன்பகாறைகள் பற்து  

றமன உகபணங்கள் விற்து  

சிற்றுண்டிச் பசவுகள்  

நன் ஆண்டு விமா யசூல் 

பைன்னிஸ் றநதா கட்டுநாச்  

அக்பகாறை ாைகக்காட்சி யசூல் 

யாைறகச் பசலுத்தினது 

15,000 

25,000 

48,000 

26,000 

13,000 

18,000 

7,000 

4,000 

1,000 

 

 

காயாளிக்குச் சம்ம் பகாடுத்தது 

நன் ஆண்டு விமாச் பசவுகள் 

எளியூட்டுச் பசவுகள் 

பாழுதுகாக்குச் பசவுகள் 

பில்லினார்ட்ஸ் கநறச யங்கினது 

அக்பகாறை ாைகக்காட்சி பசவுகள்  

முதலீடுகள் விற்து 

இறுதி பபாக்க இருப்பு 

 

12,000 

15,000 

16,500 

13,500 

5,000 

3,000 

12,000 

12,000 

 

 

7. கீகம பகாடுக்கப்ட்ை தகயல்களிலிருந்து ககானம்புத்தூர் கிரிக்பகட் நன்த்தின் 2019, நார்ச் 31 

 ஆம் ாகாடு முடியறையும் ஆண்டுக்குரின பறுதல்கள் நற்றும் பசலுத்தல்கள் கணக்றகத் தனார் 

 பசய்னவும்.   

வியபம் ` ` வியபம் ` 

யங்கி கநல்யறபப்ற்று 

(1.4.2018)  

றகபபாக்கம் (1.4.2018) 

றநதா பாநரிப்பிற்காக 

கூலி பசலுத்தினது 

சந்தா பற்து : முந்றதன 

ஆண்டு 

ைப்பு ஆண்டு 

திர்யரும் ஆண்டு 

கூலி பகாடுை கயண்டினது 

கைன்மீதா யட்டி பசலுத்தினது 

 

 

 

 

 

500 

9,600 

400 

6,000 

1,000 

 

2,000 

 

 

10,500 

2,200 

2,000 

 

 

நதிப்பூதினம் பசலுத்தினது 

நீர் நற்றும் மின்சாபக் 

கட்ைணம் 

விறனாட்டுப் காட்டிச் 

பசவுகள் 

விறனாட்டுப் பாருள்கள் 

யாங்கினது 

விறனாட்டுப் காட்டி நிதி 

நிதி யபவுகள் 

உயில்பகாறைப் பற்து 

பபாக்க இருப்பு (31.3.2019)  

அபங்கம் அறநப்தற்காக 

பற் ன்பகாறை 

2,800 

 

700 

 

2,600 

 

1,900 

 

5,200 

2,000 

300 

 

2,000 

 (குறிப்பு: பசலுத்த கயண்டின கூலி ன்து பபாக்கம் சாபா ையடிக்றக. ஆறகனால் பறுதல்கள்   

 நற்றும் பசலுத்தல்கள் கணக்கில் யருயதில்ற)  

 

8. பின்யரும் வியபங்கள் எரு நன்த்தின் 2017, நார்ச் 31 ஆம் ாகாடு முடியறையும் 

 ஆண்டுக்குரின இறுதிக் கணக்குகளில் வ்யாறு கதான்றும் க் காட்ைவும். அந்த நன்ம் 2016-

 2017 ஆம் ஆண்டில் பற் சந்தா : `40,000. இதில் 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்குரின சந்தா `5,000 

 நற்றும் 2017-2018 ஆம் ஆண்டிற்குரின சந்தா `3,000 உள்ைங்கியுள்து. 2016-2017 ஆம் 

 ஆண்டிற்குரின சந்தா `1,000 இன்னும் ப கயண்டியுள்து. 
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9.  எரு நன்த்திற்கு பதாைர்புறைன பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டில் சந்தா மூம் 

 பறும் யருயாறனக் கணக்கிைவும். 

வியபம் 

 

1.1.2018 

` 

31.12.2018 

` 

சந்தா பகயண்டினது 

முன்கூட்டிப்பற் சந்தா 

 

3,000 

4,000 

5,000 

7,000 

 2018 ஆம் ஆண்டில் சந்தா பற்து: `45,000. 

 

10.  பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து ரூன் நற்றும் பைரி அயர்களின் முதல், நிற முதல் 

 க்பகாண்டு, அயர்களின் முதல் கணக்குகறத் தனாரிக்கவும். 

வியபம் ரூன் பைரி 

2018, ப்பல் 1 அன்று முதல் 

2018, ப்பல் 1 அன்று ைப்புக் கணக்கு (ய) 

கூடுதல் முதல் பகாண்டு யந்தது 

2018 - 2019 - ல் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

இாப் ங்கு (2018 - 2019) 

முதல் மீது யட்டி 

சம்ம் 

கழிவு 

70,000 

25,000 

18,000 

10,000 

500 

35,000 

3,500 

- 

12,000 

50,000 

15,000 

16,000 

6,000 

300 

25,800 

2,500 

18,000 

- 

  

11. அருண் நற்றும் பசல்யம் ன் கூட்ைாளிகள் தங்கள் முதல் கணக்குகற நிறமுதல் முறயில் 

 பாநரித்து யருகின்ர். பின்யரும் வியபங்கறக் பகாண்டு கூட்ைாளிகளின் முதல் 

 கணக்குகறத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

அருண் 

` 

பசல்யம் 

` 

2018, ஜயரி 1 அன்று முதல் 

2018, ஜயரி 1 அன்று ைப்புக் கணக்கு  

அவ்யாண்டில் பகாண்டுயந்த கூடுதல் முதல்  

பசாந்த னனுக்காக டுத்தது  

டுப்புகள் மீது யட்டி  

2018 ஆம் ஆண்டிற்கா இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

3,20,000 

() 4,250 

- 

10,000 

750 

22,000 

1,100 

6,900 

- 

1,50,000 

10,000 

70,000 

20,000 

600 

15,000 

750 

- 

6,850 
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12.  பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, த்மினி, நற்றும் த்நா ன் கூட்ைாளிகளின் முதல் நாறுடும் 

 முதல் க் பகாண்டு அயர்களின் முதல் கணக்குகறத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

த்மினி 

` 

த்நா 

` 

2018, ஜயரி 1 அன்று முதல் (யபவிருப்பு) 

2018 ஆம் ஆண்டில் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

2018 - ல் இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

5,00,000 

70,000 

2,000 

52,000 

30,000 

45,000 

- 

4,00,000 

40,000 

1,000 

40,000 

24,000 

- 

21,000 

 

13.  கவிதா ன்யர் எரு கூட்ைாண்றந நிறுயத்தின் கூட்ைாளி. அயர் யமக்கநாக எவ்பயாரு 

 நாதமும் `2,500 டுத்துக் பகாள்கிார். டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% கணக்கிைப்ை 

 கயண்டும். டுப்புகள் மீது யட்டி சபாசரி கா முறறனப் னன்டுத்தி கீழ்க்கண்ை 

சூழ்நிறகளில்  கணக்கிைவும். அயர்  

 (i)  எவ்பயாரு நாதத் பதாைக்கத்தில் டுத்திருந்தால் 

 (ii)  எவ்பயாரு நாத இறையில் டுத்திருந்தால் 

 (iii)  எவ்பயாரு நாத இறுதியில் டுத்திருந்தால் 

 

14.  ஸ்ரீகதவி நிறுயத்தின் பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, 3 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 4 

 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் அடிப்றையில் ற்பனரின் நதிப்றக் கணக்கிைவும். 

 (அ) டிசம்ர் 31ஆம் ாகாடு முடியறையும் ஆண்டுகா 2016, 2017 நற்றும் 2018 –ன் 

 இாங்கள் முறகன` 1,75,000, ` 1,50,000, நற்றும் ` 2,00,000  

 (ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டின் இாத்தில் திரும்த் திரும் நிகமா யருநாம் ` 45,000 

 கசர்ந்துள்து. 

 (இ) 2017ஆம் ஆண்டின் இறுதிச் சபக்கிருப்பு ` 30,000 அதிகநாக நதிப்பிைப்ட்ைது. 

 

15.  கூட்ைாண்றந அடிப்றையில் ைத்தப்டும் எரு யணிகத்தின் வியபங்கள் பின்யருநாறு: 

 (i) ஈட்டின இாங்கள்: 2016: ` 25,000; 2017: ` 23,000 நற்றும் 2018: ` 26,000. 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண்டின் இாத்தில் திரும்த் திரும் நிகமா யருநாம் ` 2,500 கசர்ந்துள்து. 

 (iii) சபக்கிருப்பு தீயிால் கசதநறைந்ததால் 2017 ஆம் ஆண்டின் இாத்தில் ` 3,500    

      குறக்கப்ட்ைது. 

 (iv) சபக்கிருப்பு காப்பீடு பசய்னப்ைவில்ற. ஆால் திர்காத்தில் காப்பீடு பசய்யபத முடிவு 

       பசய்னப்ட்ைது. அதற்கா காப்பீட்டுக் கட்ைணம் ஆண்டுக்கு ` 250  நதிப்பிைப்ட்ைது.  

 3 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் அடிப்றையில் ற்பனரின் 

 நதிப்றக் கணக்கிைவும். 

 

 

16.  பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, உனர் இாத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன்  
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 அடிப்றையில் ற்பனரின் நதிப்றக் கணக்கிைவும். 

 (அ) நிறுயத்தின் பநாத்த பசாத்துகள் ` 5,00,000 

 (ஆ) நிறுயத்தின் பாறுப்புகள் ` 2,00,000 

 (இ) இவ்யறகத் பதாழில்களின் சாதாபண இாவிகிதம் 12.5% 

 (ஈ) நிறுயத்தின் சபாசரி இாம் ` 60,000. 

 

17.  எரு கூட்ைாண்றந நிறுயம் கைந்தமூன்று யருைங்காக ஈட்டின நிகப இாங்கள் 

 பின்யருநாறு:  2016: ` 20,000; 2017: ` 17,000 நற்றும் 2018: ` 23,000. 

 கநற்குறிப்பிட்ை காம் முழுயதும் நிறுயத்தில் னன்டுத்தப்ட்ை முதல் ` 80,000. நிறுயம் 

 பகாண்டுள் இைரிறக் கருத்தில் பகாண்டு, னன்டுத்தப்ட்ை முதல் மீதா சாதாபண இா 

 வீதம் 15%  கருதப்ட்ைது. உனர் இாத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் அடிப்றையில் 

 ற்பனரின் நதிப்றக் கணக்கிைவும். 

 

18.  ஹரி, நாதயன் நற்றும்ககசயன் ஆகின கூட்ைாளிகள் இாட்ைங்கற 5:3:2 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யருகின்ர். 2017, ப்பல் 1 அன்று யான்நதி புதின கூட்ைாளினாகச் கசர்த்தபின் 

 அயர்களின் இாவிகிதம் 4:3:2:1  முடிவு பசய்னப்ட்ைது. பின்யரும் சரிக்கட்டுதல்கள் 

 பசய்னப்ைகயண்டும்: 

 (அ) யாகத்தின் நதிப்பு ` 60,000 அதிகரிக்கப்ட்ைது 

 (ஆ) சபக்கிருப்பு மீது ` 5,000, அறகன் மீது ` 2,000, இனந்திபம்மீது ` 2,500 கதய்நாம்    

       நீக்கப்ைகயண்டும். 

 (இ) பகாடுைகயண்டின பாறுப்பு ` 500 உருயாக்கப்ைகயண்டும். 

 குறிப்கட்டுப் திவுகள் தந்து, நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கிற தனார் பசய்னவும். 

 

19.   சீனு நற்றும் சியா இருயரும் கூட்ைாளிகள். அயர்கள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்ைங்கற  

  5:3  ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து பகாள்கின்ர். சுப்பு ன்யறப புதின கூட்ைாளினாக  

  கசர்க்கும் காது அயர்கள் பின்யரும் முடிவுகள் டுத்தர். 

 (i) கட்ைைம் நதிப்பிற` 40,000 ஆகஉனர்த்தகயண்டும். 

 (ii) கணக்ககடுகளில் இதுயறப தினப்ைாத` 10,000 நதிப்புள் முதலீடுகற கணக்கில்    

      பகாண்டு யப கயண்டும். 

 (iii) இனந்திபம் நதிப்பு ` 14,000 நற்றும் அறகன் நதிப்பு ` 12,000 குறக்க கயண்டும். 

 (iv) ற் கைனீந்கதாரில் `16,000 காக்பகழுதகயண்டும். 

     குறிப்கட்டுப் திவுகள் நற்றும் நறு நதிப்பீட்டுக் கணக்கிறத் தனார் பசய்னவும். 

 

20.  கபாஜா, நீா நற்றும் ககா ன் கூட்ைாளிகள் 4:3:3 ன் விகிதத்தில் இாம் நற்றும் 

 ட்ைங்கறப் கிர்ந்து யந்தர். 2017 ப்பல் 1 அன்று கபாஜா ன்யர் கூட்ைாண்றநயிலிருந்து 

 விகிார். அயருறைன விகலின்காது கீழ்க்கண்ை சரிக்கட்டுதல்கள் பசய்யதற்கு எப்புக் 

 பகாள்ப்ட்ை.  

 (i) கட்ைைத்தின் நதிப்பில் `30,000 அதிகரிக்க கயண்டும்.  

 (ii) சபக்கிருப்பு நதிப்பில் `5,000 நற்றும் அறகன் நதிப்பில் `12,000 குறக்க கயண்டும்.  
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 (iii) பகாடுைா பாறுப்புகளுக்கு `1,000 எதுக்கு உருயாக்க கயண்டும். குறிப்கட்டுப் திவுகள் 

 தந்து  நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கிறத் தனாரிக்கவும். 

 

21.  விகாத், கார்த்தி நற்றும் பிபணவ் ன் கூட்ைாளிகள் 2:2:1 ன் விகிதத்தில் இாம் நற்றும் 

 ட்ைங்கறப் கிர்ந்து யந்தர். 2018, ப்பல் 1 அன்று பிபணவ் ன்யர் கூட்ைாண்றநயிலிருந்து 

 விகிார். அயருறைன விகலின்காது கீழ்க்கண்ை சரிக்கட்டுதல்கள் பசய்னப்ை கயண்டும். 

 (i) நிம் நற்றும் கட்ைைத்தின் நதிப்ற `18,000 அதிகரிக்க கயண்டும். 

 (ii) இனந்திபத்தின் நதிப்ற `15,000 குறக்க கயண்டும்.  

 (iii) பகாடுை கயண்டினச் பசவுகளுக்கு `8,000 எதுக்கு உருயாக்க கயண்டும்.  

     குறிப்கட்டுப் திவுகள் தந்து நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கிறத் தனாரிக்கவும். 

 

22.  சந்துரு, விரால் நற்றும் பநணன் ன் கூட்ைாளிகள் எரு கூட்ைாண்றந நிறுயத்தின் இாம் 

 நற்றும் ட்ைங்கற சநநாகப் கிர்ந்து யந்தர். 2018, நார்ச் 31 ஆம் ாறன இருப்புநிறக் 

 குறிப்பு  பின்யருநாறு:  

பாறுப்புகள் ` ` பசாத்துகள் ` ` 

முதல் கணக்குகள்: 

சந்துரு 

விரால் 

பநணன் 

பசலுத்தற்குரின 

நாற்றுச்சீட்டு 

 

60,000 

70,000 

70,000 

 

 

 

2,00,000 

 

80,000 

 

 

 

 

அறகன் 

இனந்திபம் 

ற் கைாளிகள் 

கழிக்க: னக்கைன் 

எதுக்கு 

பசலுத்தற்குரின 

நாற்றுச்சீட்டு 

யங்கி பபாக்கம் 

 

 

 

 

 

33,000 

 

3,000 

60,000 

1,20,000 

 

 

30,000 

 

50,000 

20,000 

 2,80,000 2,80,000 

 பநணன் கீழ்க்கண்ை நிந்தறகளுக்குட்ட்டு 2019, நார்ச் 31 அன்று கூட்ைாண்றநயிலிருந்து 

 விகிார்.  

 (i) இனந்திபம் `1,50,000  நதிப்பிைப்ட்ைது.  

 (ii) அறகன் நதிப்பில் `10,000 குறக்கப்ட்ைது.  

 (iii) னக்கைன் எதுக்கு `5,000 ஆக அதிகரிக்கப்ை கயண்டும்.  

 (iv) டுகளில் தினப்பாத முதலீடுகள் `30,000 தற்காது தினப்ை கயண்டும்.  

 கதறயனா குறிப்கட்டுப் திவுகள் தந்து நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு தனார் பசய்னவும். 

 

23.  ஜனி, ஜாகி, நற்றும் ஜமுா ன் கூட்ைாளிகள் தங்கள் இாங்கள் நற்றும் ட்ைங்கற 

 முறகன 3:3:1 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2017, டிசம்ர் 31 அன்று ஜாகி இந்து 

 விட்ைார். அயருக்குச் பசலுத்த கயண்டின பதாறக `1,40,000  யபவிருப்றக் காட்டினது. 

 கீழ்க்கண்ை நிறகளில் குறிப்கட்டுப் திவுகறத் தபவும்.  

 (i) பசலுத்த கயண்டின பதாறக காகசாற மூம் உைடினாகச் பசலுத்தப் ட்ைது.  

 (i) பசலுத்த கயண்டின பதாறக உைடினாகச் பசலுத்தப்ைவில்ற .  

 (i) உைடினாக `75,000 காகசாற மூம் பசலுத்தப்ட்ைது, மீதித்பதாறக இன்னும் பசலுத்தப்ை 

 கயண்டி உள்து. 
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