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12k; tFg;g[ 

miuahz;Lj; nju;t[ - tpilf; Fwpg;g[fs; 

1 brhj;Jfs; kw;Wk; bghWg;g[fs; mwpf;if M 
2 bkhj;j fldhspfs; m 
3 tUkhdk; kw;Wk; Kjypdj; jd;ik cilaJ , 
4 Kjypd tut[ < 
5 tH';fg;gLtjpy;iy m 
6 ,e;jpa epWkr; rl;lk; 2013 M 
7 cau; ,yhgk; ruhrup ,yhgk; - rhjhuz ,yhgk; , 
8 30000 < 
9 jpahfk; bra;j Tl;lhspfs; < 
10 g[jpa Tl;lhsp bfhz;L te;j ew;bgau; , 
11 el;lk; M 
12 3000 M 
13 miHf;fg;gl;l bjhif < 
14 g';bfhd;Wf;F 2 < 
15 gzk; rhuh jfty; m 
16 eilKiw Kjy; M 
17 tpfpjk; M 
18 cupikahsu; tpfpjk; m 
19 epWtd gz;g[f; TWfs; m 
20 kiwKf brytpd';fs; , 

 

gFjp - M 
21/2018, டிசம்ர் 31ஆம் ாளாடு முடியடையும் ஆண்டுக்கா இா ட்ை அறிக்டக 

விவம் ` 

இறுதி முதல்  

கூட்டுக:- எடுப்புகள் (இருப்பு கட்டும் ததொகக) 

 

கழிக்க:- கூடுதல் முதல் 

சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் 

கழிக்க:- ததொடக்க முதல்  

இலொபம் 

50,000 

5,000 

55,000 

7,000 

48,000 

40,000 

8,000 

 

22/ cWg;gpdu;fsplkpUe;J khjk; njhWnkh fhyhz;L njhWnkh miuahz;L   

  njhWnkh my;yJ Mz;Lf;F xU Kiwnah tNypf;fg;gLtnj re;jh MFk;/ 
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23 

  மநத்யுவின் எடுப்பு மீது யட்டி = 20,000 x 10/100 x 6/12  = ` 1,000 

24. யாங்கப்ட்ை அல்து பப்ட்ை ற்பனபாது பபாக்கம் அல்து பாருடச் பசலுத்தி  

  பப்ட்டிருந்தால் அது யாங்கப்ட்ை அல்து பப்ட்ை ற்பனர் ன்று    

  அடமக்கப்டுகிது. 

25. தினாக விகிதம் ன்து டமன கூட்ைாளிகள் தங்கள் இாத்தில் ஒரு விகிதத்தடத புதின  

  கூட்ைாளிக்கு பகாடுப்தாகும்.      தினாகப்ங்கு  =  டமன ங்கு – புதின ங்கு 

26/  

நொள் விவம் பப. ப. எண் பற்று 

` 

வவு 

` 

2018 நார்ச் 

31  

காப்பு நிதி க/கு                                             

     தீா முதல் க/கு (50,000 x 
 

   
 ) 

     சூர்னா முதல் க/கு (50,000 x 
 

   
 ) 

     ஜாகி முதல் க/கு (50,000 x 
 

   
  

 50,000  

25,000 

 

15,000 

 

10,000 

 

27/ Kjypd fhg;gpw;F khw;wg;gl ntz;oa bjhif 700 ( 100 x 7 (9 – 2) ) 

28/  

விவம் 
 

த ொகை 

வருவொய் 

ச வீ ம் 

விற்பகைமூலம் தபற்ற வருவொய் 

கூட்டுை - இ ர வருமொைங்ைள் 

தமொத்  வருமொைம் 

ைழிக்ை - தசலவுைள் 

வரிக்கு முன்ைர் உள்ள இலொபம் 

4,50,000 

67,500 

100 

15 

5,17,500 

1,35,000 

115 

30 

3,82,500 85 

  

29. 

 

நீர்கம தசொத்துக்ைள் = நடப்பு தசொத்துக்ைள் – (சரக்கிருப்பு + முன்கூட்டி தசலுத்திய தசலவுைள்) 

  

        நீர்கம தசொத்துக்ைள்  = 4,50,000 – (70,000 + 20,000) 

            = 4,50,000 - 90,000 

            = ` 3,60,000 

 ஃ விகரவு விகி ம்  = 
      

      
 =  1.5 : 1 

 எடுப்பு மீது யட்டி = எடுப்புத் ததாகக x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 விகரவு விகி ம் =  
நீர்கம தசொத்துக்ைள்

நடப்பு தபொறுப்புைள்
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30. கணக்கினல் அறிக்டகனாது ஒரு நிறுயத்தின் கணக்ளகடுகளிலிருந்து பப்ட்ை 

 கணக்கினல் தகயல் பதாகுப்ாகும்.கணக்கினல் அறிக்டககட யமக்கநா அறிக்டககள் 

 நற்றும் குறிப்பிட்ை ளாக்க அறிக்டககள்  யடகப்டுத்தாம். 

குதி - இ 

31/       ப                                        தமொத் க் ைடனீந்த ொர் ைணக்கு                             வ 

விவரம் ` விவரம் ` 

தரொக்ைம் தசலுத்தியது 

தைொள்மு ல் திருப்பம் 

இருப்பு கீ/இ (இறுதி 

இருப்பு) 

4,50,000 

20,000 

1,90,000 

இருப்பு கீ/தைொ (த ொடக்ை 

இருப்பு) 

ைடன் தைொள்மு ல் ை/கு 

(இருப்பு)   

 

1,70,000 

4,90,000 

 6,60,000  6,60,000 

 

32/     tUtha; brytpdf; fzf;F 

brYj;jy;fs; bjhif bjhif tUtha; bjh   bjh 
tpisahl;L bghUl;fs; 
,Ug;g[  
bjhlf;f ,Ug;g[ 
Tl;Lf – th';fpaJ 

 
 

16000 
84000 

    

 100000     
fHpf;f - ,Wjp ,Ug;g[ 10000 90000    
bghWg;g[fs; ,Ug;g[epiyf;Fwpg;g[ brhj;Jfs; 
   ,Wjp ,Ug;g[  10000 
 
33/  மகத்தின் முதல் மீது யட்டி – 

 

முதல் மீது யட்டி = முதல் x யட்டி வீதம் x யட்டிக்குரின காம் 

 

 ததாடக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      50,000 x 4 /100      = 2,000  

 கூடுதல் முதல் ( 3 நாதம்)  =      10,000 x 4 /100 x 3 /12  =    100 

       முதல் மீது யட்டி 

 ாத்திநாவின் முதல் மீது யட்டி – 

 

 ததாடக்க முதல் (ஓபாண்டு)  =      40,000 x 4 /100      = 1,600  

 கூடுதல் முதல் ( 8 நாதம்)  =        9,000 x 4 /100 x 8 /12 =      240 

                                                   மு ல் மீது வட்டி 

 

 

 

2100 

1,840 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

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/


ற்மிழ் திப்கம் 

 

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

34. உயர் இலொபம் = சரொசரி இலொபம் – சொ ொரண இலொபம் 

  = 14,000 – 4,000 

  = ` 10,000 

 நற்தபயர்  = உயர்இலொபம் × ஆண்டுத்த ொகை ைொரணியின்  ற்தபொக ய மதிப்பு 

    =  10,000 × 3,352 

    = ` 33,520. 

35. புதிய பங்கு    = பகழய பங்கு – தியொைப்பங்கு 

       ஆைந்த்  சுமன்  சரண் 

 பகழய பங்கு    =    
 

 
              

 

 
             --- 

 தியொைப் பங்கு   =     
 

 
                       0                  --- 

 புதியப் பங்கு    = 
 

 
 
 

 
           

 

 
                  

 

 
             

      =    
 

 
                        

 

 
                  

 

 
 

புதிய விகி ம்    =           2 : 2 : 1 

         தியொை விகி ம்    = பகழய பங்கு – புதிய பங்கு 

       =       
 

 
 
 

 
                       

 

 
    

       =            
 

 
                        0 

தியொை விகி ம்    =         1 : 0 

 

36. கிர்ந்து தபா இாங்கள் , காப்புகள் நற்றும் ட்ைங்கட கிர்ந்தளித்தல் 

 பசாத்துக்கடயும் பாறுப்புகடயும் நறுநதிப்பீடு பசய்தல் 

 புதின விகிதம் நற்றும் தினாக விகிதம் ஆகினயற்ட தீர்நானித்தல் 

 ற்பனர் சரிகட்டுதல் 

 கூட்ைாளி விகும் ாள் யடப உள் ைப்ாண்டு இாம் அல்து ட்ைத்டத சரிகட்டுதல் 

 விகும் கூட்ைாளிக்கு பசலுத்த ளயண்டின பதாடகடன பசலுத்துதல். 

37. நிதவ ொ வகரயறு நிறுமத்தின் ஏடுைளில் குறிப்தபட்டுப்பதிவுைள் 

நொள் விவரம் 

  

தப.ப. 

எண் 

பற்று 

 

வரவு 
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 தநர்கமப் பங்கு மு ல் ை/கு             (1000 x 10) ப 

     தநர்கமப் பங்கு இறுதி அகழப்பு ை/கு (1000 x 4) 

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ை/கு                     (1000 x 6) 

 10,000 

 

 

4,000 

6,000 

 வங்கி ை/கு                                        (800 x 7)  ப 

பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ை/கு                       (800 x 3) ப 

     பங்கு மு ல் ை/கு                       ( 800 x 10 ) 

 5,600 

2,400 

 

 

 

8,000 

 பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ை/கு   ((088 x 3 )  ப 

     மு லிைக் ைொப்பு ை/கு 

 2,400 

 

 

2,400 

 38. 

 பபாக்க குப்ாய்வு ன்து பபாக்க ஒட்ை அறிக்டக தனாரிப்டத குறிக்கும். இது ஒரு 

குறிப்பிட்ை காத்தில் உள்யரும் நற்றும் பயளிச் பசல்லும் பபாக்கம் நற்றும் பபாக்கத்திற்கு 

சநநாடயகட பயளிப்டுத்தும் 

 பபாக்கம் ன்து டக பபாக்கம் நற்றும் யங்கியில் உள் ளகட்பு டயப்புகட 

உள்ைக்கினது 

 பபாக்கத்திற்கு சநநாடயகள் ன்து குறுகின காத்தில் அதிக ட்ைமில்ாநல் 

பபாக்கநாக நாற்க் கூடின குறுகின கா முதலீடுகடக் குறிக்கும். 

 பபாக்க ஓட்ைப் குப்ாய்வு யணிக நிறுயத்தின் நீர்டநத் தன்டந நற்றும் கைன் தீர்க்கும் 

தின் விகிதங்கள் கணக்கிடுயதற்கு உதவிகபநாதாக இருக்கிது. 

39. 

         = 
      

        
      

         = 16% 

தமொத்  இலொபம் = விற்பகை மூலம் தபற்ற வருவொய் – விற்பகை மூலம்  

தபற்ற வருவொய்க்ைொை அடக்ைவிகல 

      = 2,50,000 – 2,10,000 

      = ` 40,000 

40.  பறுதல் சான்ாயணம் / யபவுக் குறிப்பு 

 பசலுத்தல் சான்ாயணம் / பசலுத்தல் 

 திர்திவு சான்ாயணம் / CONTRA  

 பகாள்முதல் சான்ாயணம் / பகாள்முதல் 

 விற்ட சான்ாயணம் / விற்ட 

 உரின குறிப்ளடு சான்ாயணம் / JOURNAL 

 

  தமொத்  இலொபம்   
தமொத்  இலொபம்

விற்பகை மூலம் தபற்ற வருவொய்
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பகுதி - ஈ 

41m/ஆனந்த் என்பவரின் ஏடுகளில் 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நொகை நிகல அறிக்கக 

தபொறுப்புகள் ` தசொத்துகள் ` 

பற்பல கடனீந்பதொர்  

முதல் (இருப்பு கட்டும் ததொகக) 

1,70,000 

1,93,000 

 

வங்கி தொக்கம் 

ககதொக்கம் 

சக்கிருப்பு 

பற்பல கடனொளிகள் 

தபொறி ற்றும் இந்திம்  

நிலம் ற்றும் கட்டடங்கள் 

5,000  

3,000 

35,000 

1,00,000 

80,000 

1,40,000 

 3,63,000  3,63,000 

ஆனந்த் என்பவரின் ஏடுகளில் 2019, டிசம்பர் 31 ஆம் நொகை நிகல அறிக்கக 

தபொறுப்புகள் ` தசொத்துகள் ` ` 

வங்கி பல்வகப் பற்று 

பற்பல கடனீந்பதொர்  

முதல் (இருப்பு கட்டும் 

ததொகக) 

 

60,000 

1,30,000 

 

1,57,000 

 

ககதொக்கம் 

சக்கிருப்பு 

பற்பல கடனொளிகள் 

(-) தள்ளுபடி ஒதுக்கு 5% 

தபொறி ற்றும் இந்திம்  

(-) பதய்ொனம் 10% 

நிலம் ற்றும் கட்டடங்கள் 

 

 

90,000 

4,500 

80,000 

8,000 

4,500 

45,000 

 

85,500 

 

72,000 

1,40,000 

 3,47,000   3,47,000 

2019, டிசம்பர் 31 ஆம் நொபைொடு முடிவகடயும் ஆண்டுக்கொன இலொப நட்ட அறிக்கக 

விவம் ` 

இறுதி முதல் 

கூட்டுக:- எடுப்புகள் 

 

கழிக்க:- கூடுதல் முதல் 

சரிக்கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் 

கழிக்க:- ததொடக்க முதல் 

இலொபம் 

1,57,000 

60,000 

  2,17,000 

17,000 

2,00,000 

1,93,000 

7,000 
41M/  

நொள் விவரம் தப. ப. 

எண் 

பற்று 

` 

வரவு 

` 

2018 டிசம்பர் 

31 

ைவின் மு ல்                                   ப  

    வங்கி ை/கு 

 1,50,000  

1,50,000 

 ைவின் மு ல்                                   ப  

    ைவின் ைடன் ை/கு 

 1,50,000 
1,50,000 

 ைவின் மு ல்                                   ப  

    வங்கி ை/கு 

    ைவின் ைடன் ை/கு 

 1,50,000  

1,00,000 

50,000 
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42அ. நயிாடுதுக நநகிழ் நன்த்தின் 2019 நார்ச் 31ம் ாமாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின 

தறுதல் தெலுத்தல் கணக்கு 

தறுதல்கள் ததாகக ` ததாகக ` தெலுத்தல்கள் ததாகக 

` 

ததாகக 

` 

இருப்பு கீ/தகா 

 தபாக்கம் 

 யங்கி 

ன்தகாகட தற்து 

கமன உகபணம் விற்து 

முதலீடுகள் விற்து 

நற் ஆண்டு விமா யசூல் 

அங்தகாகட 

ாடககாட்சி யசூல் 

 

15,000 

25,000 

 

 

40,000 

48,000 

 

26,000 

12,000 

 

18,000 

 

4,000 

சிற்றூண்டிச் தெவு 

தடன்னிஸ் கநதாக 

கட்டுநச் தெவு 

யாடகக தெலுத்தினது 

காயாளி ெம்ம் 

நன் ஆண்டு விமா 

தெவு 

ஒளியுட்டுச் தெவு 

தாழுதுமாக்குச் தெவு 

பில்லினர்ட்ஸ் மநகெ 

யாங்கினது 

அக்தகாகட கபாட்சி 

தெவு 

இருப்பு கீ/இ 

 தபாக்கம் 

 யங்கி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000 

50,000 

13,000 

 

7,000 

1,000 

12,000 

15,000 

16,500 

13,500 

 

5,000 

3,000 

 

62,000 

  1,48,000   1,48,000 

42M/நொள் விவரம் தப.ப. 

எண் 

 

பற்று 

 

வரவு 

 வங்கி ை/கு                                   (30,000x3) ப ப 

     பங்கு விண்ணப்பக் ை/கு 

 90,000 

 

 

90,000 

 பங்கு விண்ணப்பக் ை/கு            (20,000x3)           ப 

     பங்கு மு ல் ை/கு 

 60,000 

 

 

60,000 

 பங்கு விண்ணப்பக் ை/கு             (10,000x3) ப ப 

     வங்கி ை/கு 

 30,000 

 

 

30,000 

 பங்கு ஒதுக்கீட்டுக் ை/கு           ( 20,000x 4 ) ப ப 

     பங்கு மு ல் ை/கு                 

 80,000 

 

 

80,000 

 வங்கி ை/கு                               (20,000x4) ப ப 

     பங்கு ஒதுக்கீட்டு ை/கு 

 80,000 

 

 

80,000 

 

 

பங்கு மு ல் மற்றும் இறுதி அகழப்பு ை/கு ப ப 

     பங்கு மு ல் ை/கு              ( 20,000 x 3) 

 60,000 

 

 

60,000 

 வங்கி ை/கு ப பப 

பங்கு மு ல் மற்றும் இறுதி அகழப்பு ை/கு 

 60,000 

 

 

60,000 
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43அ 1. ந்த ஒரு கூட்ைாளிக்கும் முதல் மீது யட்டி பசலுத்த ளயண்டினதில்ட.ளய  

  ஆகாஷ் முதல் மீது யட்டி ப உரிடந உடைனயபல். 

 2. கூட்ைாயின் டுப்புகளுக்க யட்டி விதிக்கக் கூைாது. ஆடகனால் ாா டுப்புகள்  

  மீது யட்டி பசலுத்த ளயண்டினதில்ட. 

 3. கூட்ைாண்டந ஒப்ாயணம்  பிரிவு 13 (ஆ)ன் டி இாம் சநநாகப்   

  கிர்ந்தளிக்க ளயண்டும் 

 4. கூட்ைாண்டந ஒப்ாயணம்  பிரிவு 13 (அ) ன் டி ந்த கூட்ைாளிக்கும் ஊதினம்  

  யமங்க ளதடயயில்ட. ஆடகனால் ளைனினல் ஊதினம் ப தகுதி   

  உடைனயபல். 

 5. கூட்ைாண்டந ஒப்ாயணம் பிரிவு 13 (ஈ)ன் டி கைன் மீது யட்டி ஆண்டுக்க 6 %  

  பசலுத்தப்ை ளயண்டும். ஆடகனால் சந்துரு தான் யமங்கின ` 50,000 கைனுக்கு  

  ஆண்டுக்கு  6 % சதவீத  யட்டி பாம் 

43M/ 

மீைொ வகரயறு நிறுமத்தின் 2018 மொர்ச் 31ம் நொளுக்குரிய தபொதுஅளவு இருப்புநிகலக்குறிப்பு 

விவரம் 2018  

த ொகை 

தமொத்  

தசொத்துைளில் 

ச வீ ம் 

`  

I. பங்கு மூல ைம் மற்றும் தபொறுப்புைள் 

    பங்கு ொரர் நிதி 

    நீண்ட ைொலப் தபொறுப்புைள் 

    நடப்புப் தபொறுப்புைள் 

    தமொத் ம் 

II. தசொத்துக்ைள் 

   

  நீண்ட ைொலச் தசொத்துக்ைள் 

    நடப்புச் தசொத்துக்ைள் 

    

    தமொத் ம் 

 

 

2,00,000 

1,60,000 

40,000 

 

 

50 

40 

10 

4,00,000 100 

 

3,00,000 

1,00,000 

 

 

75 

25 

   4,00,000 100 
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44m/  

 சரிைட்டப்பட்ட இலொபம் ைணக்கிடு ல்  

  

விவரம் 

2016 

` 

2017 

` 

2018 

` 

இலொபம் 

ைழிக்ை : திரும்பத் திரும்ப நிைழொ வருமொைம் 

 

ைழிக்ை : இறுதி மதிப்பு அதிைமொை மதிப்பிடப்பட்டது 

 

கூட்டுை : த ொடக்ை சரக்கிருப்பு அதிைமொை 

மதிப்பிடப்பட்டது 

சரிைட்டப்பட்ட பின் இலொபம் 

1,75,000 1,50,000 2,00,000 

45,000 --- --- 

1,30,000 1,50,000 2,00,000 

--- 30,000 --- 

1,30,000 1,20,000 2,00,000 

--- --- 30,000 

1,30,000 1,20,000 2,30,000 

 சரொசரி இலொபம் =  
தமொத்  இலொபம்

ஆண்டுைளின் எண்ணிக்கை
 

    =  
                             

 
 

    =  
        

 
 

    =  ` 1,60,000 

நற்தபயர்  = சரொசரி இலொபம் × தைொள்மு ல் ஆ. எண்ணிக்கை 

    = 160,000 × 4 

    = ` 6,40,000. 

44M 

 தமொத்  இலொபம்   
தமொத்  இலொபம்

விற்பகை மூலம் தபற்ற வருவொய்
     

            = 
        

         
      

                     = 25 % 

தமொத்  இலொபம்  = விற்பகை மூலம் தபற்ற வருவொய் – விற்பகை மூலம் தபற்ற 

வருவொய்க்ைொை அடக்ைவிகல 

    = 24,00,000 – (18,80,000 -80,000) 

    = 24,00,000 – 18,00,000 

    = ` 6,00,000 
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 நிைர இலொபம்            = 
வரிக்கு பின்ைர் உள்ள நிைர இலொபம்

விற்பகை மூலம் தபற்ற வருவொய் 
     

            =  
         

         
×100  

      = 10 %  

நிைர இலொபம்    = தமொத்  இலொபம் + மு லீடுைளிலிருந்து தபற்ற வருவொய் 

பணியொளர் நலனுக்ைொை தசலவு – இ ர தசலவுைள் – வரி 

ஒதுக்கு 

    = ( 6,00,000 + 70,000 ) – (2,90,000 + 1,10,000 + 30,000) 

    = 6,70,000 – 4,30,000 

    = 2,40,000 

45m/ 

 

 

நொள் 

 

விவரம் 

 

தப.ப.எண் 

பற்று 

` 

வரவு  

` 

 ைட்டிடம் ை/கு                               பற்று 

மு லீடுைள் ை/கு                          பற்று  

ைடனீந்த ொர் ை/கு                         பற்று 

  மறுமதிப்பீடு ை/கு 

 

மறுமதிப்பீடு ை/கு                          பற்று                 

  அகறைலன் ை/கு                                    

  இயந்திரம் ை/கு                                                                     

 

மறுமதிப்பீடு ை/கு                          பற்று 

  சீனு மு ல் ை/கு                                    

  சிவொ மு ல் ை/கு                                         

 40,000 

10,000 

16,000 

 

 

26,000 

 

 

 

40,000 

 

 

 

66,000 

 

 

12,000 

14,000 

 

 

25,000 

15,000 

 

மறுமதிப்பீடு ை/கு 

விவரம் ` விவரம் ` 

அகறைலன் ை/கு 

இயந்திரம் ை/கு  

 

 

மறுமதிப்பீடு இலொபம் (?) 

12,000 

14,000 

 

 

40,000 

ைட்டிடம் ை/கு 

மு லீடுைள் ை/கு 

ைடனீந்த ொர் ை/கு 

 

 

40,000 

10,000 

16,000 

 66,000  66,000 
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45M/  

1. ைணக்தைடுைகள பரொமரித் ல்  

 ைணினி கமய ைணக்கியல் முகறயில் ைணக்தைடுைகள எளி ொைவும் திறம்பட 

நீண்ட ைொலங்ைளுக்கு பரொமரிக்ைலொம் 

2. சரக்கிருப்ப தமலொண்கம   

 ைணினி கமய ைணக்கியல் முகற திறம்பட சரக்கிருப்பு தமலொண்கமக்கு 

வழிவகை தசய்கிறது. 

3. அறிக்கை உருக்கு ல்  

 ைணினி கமய ைணக்கியல் முகற பல்தவறு வழக்ைமொை மற்றும் குறிப்பிட்ட 

தநொக்ை அறிக்கைைள் உருவொக்ை உ விபுரிகிறது. 

4.  ரவு அனுப்பு ல்    

 ைணக்கியல்  ரவு மற்றும்  ைவல்ைகள நிறுவைத்தின் உள்தளதயொ அல்லது 

நிறுவைத்திற்கு தவளிதயதவொ உள்ள தவறு பயைரிடம் இருந்து அனுப்பலொம் 

அல்லது தபறலொம் 

5. வரிவிதிப்பு     

 ைணினி கமய ைணக்கியல் முகற பல்தவறு வரிைகள ைணக்கீடு தசய்யவும் 

அக  பிடித் ம் தசய்து அரசொங்ை ைணக்கியல் தசலுத்துவ ற்கும் உ வி 

புரிகிறது.. 

46m/ 

தவறுபொட்டின் 

அடிப்பகட 

இரட்கடப்பதிவு முகற முழுகம தபறொ  பதிதவடுைள் 

 

 

பரொமரிக்ைப்படும் 

ைணக்கின் வகைைள் 

 

ஆள்சொர் தசொத்து மற்றும 

தபயரளவு ைணக்குைள் 

முழுகமயொை 

பரொமரிக்ைப்படுகின்றை. 

தபொதுவொை ஆள்சொர் மற்றும் தரொக்ை 

ைணக்கு மட்டும் முழுகமயொை 

பரொமரிக்ைப்படுகின்றை. தசொத்து 

மற்றும் தபயரளவு ைணக்குைள் 

பரொமரிக்ைப்படுவதில்கல 

 

இருப்பொய்வு 

 யொரித் ல் 

ைணக்கீட்டு சரி ன்கமகய 

தசொதித்து பொர்க்ை இருப்பொய்வு 

 யொரிக்ை முடியும். 

ைணக்கீட்டுத்  ன்கமயிகை 

தசொதித்து பொர்க்ை இருப்பொய்வு 

 யொரிக்ை முடியொது. 

 

 

தபொருந்தும்  ன்கம 

 

இது அகைத்து 

அகமப்புைளுக்கும் தபொருந் க் 

கூடிய ஒன்றொகும். 

 

இது சிறிய அளவிலொை  னியொள் 

வணிைம் மற்றும் கூட்டொண்கம 

நிறுவைங்ைளுக்கு தபொருந் லொம். 

 

 

46M/ 

 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

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/


ற்மிழ் திப்கம் 

 

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

47M/ைவி ொ நிறுமத்தின் தபொக்கு பகுப்பொய்வு 

 

விவரம் 

`ஆயிரங்ைளில் தபொக்கு ச வீ ங்ைள் 

2015 

– 16 

2016 

-17 

2017 

– 18 

2015 

– 16 

2016 

-17 

2017 

-18 

விற்பகைமூலம் தபற்ற வருவொய் 

கூட்டுை - இ ர வருமொைங்ைள் 

தமொத்  வருமொைங்ைள் 

ைழிக்ை - தசலவுைள் 

வரிக்கு முன்ைர் உள்ள இலொபம் 

ைழிக்ை – வருமொை வரி 30 % 

வரிக்கு பின்ைர் உள்ள இலொபம் 

100 

20 

125 

25 

150 

30 

100 

100 

100 

100 

125 

125 

125 

120 

150 

150 

150 

80 

120 

100 

150 

120 

180 

80 

20 

6 

30 

9 

100 

30 

100 

100 

150 

150 

500 

500 

14 21 70 100 150 500 

 

47.ஆ   அடிப்கட தறுதல்கள் நற்றும் தெலுத்தல்கள் கணக்கு யருயாய் நற்றும் தெவிக் 

கணக்கு 

 

 

 

1.மாக்கம் 

 

இது தபாக்கப் தறுதல்கள் நற்றும் தபாக்கச் 

தெலுத்தல்கக அறியதற்கு 

தனாரிக்கப்டுகிது 

இது டப்பு ஆண்டின் தெவுககக் 

காட்டிலும் மிகுதினா யருநாம் 

(உரி) அல்து யருநாத்கதக் 

காட்டிலும் மிகுதினா தெவுகள் 

(ற்ாக்குக) குறித்து அறிந்து 

தகாள் தனாரிக்கப்டுகிது 

 

2.கணக்கின் 

தன்கந 

இது ஒரு தொத்துக் கணக்காகும். இது 

தபாக்கக் கணக்கின் ததாகுப்ாகும். 

அகத்து தபாக்க தறுதல்கள் 

ற்றுப்க்கத்திலும் தபாக்க தெலுத்தல்கள் 

யபவுப்க்கத்திலும் தினப்டுகின் 

இது ஒரு தனபவு கணக்காகும். 

இது இா ட்ட கணக்கக 

மான்து. தெவுகள் ற்றுப் 

க்கத்திலும் நற்றும் யருநாங்கள் 

யபவுப் க்கத்திலும் 

தினப்டுகின். 

 

 

3.கணக்கினலின் 

அடிப்கட 

இது தபாக்க அடிப்கடயிா 

கணக்கினக அடிப்கடனாகக் தகாண்டது. 

தபாக்கம் ொர்ற் வியபங்கள் 

தினப்டுயதில்க. 

இது நிகழ்வு அடிப்கடயிா 

கணக்கினக அடிப்கடனாகக் 

தகாண்டது. தபாக்கம் ொபா 

வியபங்கா தகாடுட மயண்டின 

தெவுகள் மதய்நாம் 

மான்கயகளும் இங்கு 

தினப்டும். 

 

4. ததாடக்க நற்றும் 

இறுதி இருப்பு 

இது தபாக்கம் நற்றும் யங்கி கணக்கின் 

ததாடக்க இருப்புடன் ததாடங்கி தபாக்கம் 

நற்றும் யங்கி கணக்கின் இறுதி இருப்புடன் 

முடியகடகிது. 

இங்கு ததாடக்க இருப்பு என்து 

கிகடனாது. இது உரி அல்து 

ற்ாக்குகயுடன் முடியகடகிது. 

 

    5. 

டயடிக்ககயின் 

தன்கநகள் 

இது யருயாயிம் அல்து முதலிம் என் 

மயறுாடு இல்ாநல் அகத்து தறுதல்கள் 

நற்றும் தெலுத்தல்கக தகாண்டிருக்கும் 

இது யருயாயி டயடிக்கககக 

நட்டுமந அதாயது யருயாயி 

தெவுகள் நற்றும் யருயாயி 

யபவுகக நட்டுமந 

தகாண்டிருக்கும். 
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ற்மிழ் திப்கம் 

 

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