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மல்லக் கற்கும் ாணவர்களுக்கான  

வினா வங்கி 2022 

கணக்குப்பதிவில் 11 
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2022 
1.  கக்கில் சன்தாட்டிண நிப்புக  

              சாத்துகள் `  = தாறுப்புகள் ` + முல் ` 

(அ) 1,00,000 80,000 ? 

(ஆ) 2,00,000 ? 40,000 

(இ) ? 1,60,000 80,000 

 

2. விடுதட்ட தகுதிகப நிப்புக. 

              சாத்துகள் `  = தாறுப்புகள் ` + முல் ` 

(அ) 30,000 20,000 ? 

(ஆ) 60,000 25,000 ? 

(இ) ? 25,000 30,000 

(ஈ) ? 10,000 80,000 

(உ) 25,000 ? 15,000 

(ஊ) 40,000 ? 30,000 

 

3. பின்ருணற்நஆள்சார்கக்கு, சாத்து கக்கு ற்றும் தபவு 

கக்கு ன்று கப்தடுத்துக  

 (அ) முல்        (ஆ) கட்டடம்      

 (இ) உள் ற்றிச் சல் சனவு  (ஈ) ாக்கம்  (உ) ள்ளுதடிப் தற்நது    

(ஊ) ங்கி        () காள்முல்    

 () சந்துரு           () காடுதடண்டி கூலி 

4.  பின்ரும் டடிக்ககளின் கக்கில் சன்தாட்டிண ார்சய்க.  

(அ)  முருகன் ` 80,000 தத்துடன் ாழினத் ாடங்கிணார்.  

(ஆ)  ாக்கத்திற்கு சக்கு ாங்கிது ` 30,000.  

(இ)  ாக்காக ங்கி சம்தபம் ` 5,000.  

(ஈ)  குாரிடமிருந்து சக்கு ாங்கிற்கு, தம் ப்பு இந்திம் மூனாக 

சலுத்ப்தட்டது  ` 5,000.  

(உ)  கூடுல் முல் இட்டது ` 10,000. 

5. ஆட்டா ாதல் நிறுணம் டத்தும் இாணியின் டுகளில் பின்ரும் 

 விங்கப கக்கில் சன்தாட்டின் தடி ததிவு சய்க.  

 (i) ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது ` 80,000  

 (ii) இஷிடமிருந்து கடனுக்கு சக்கு ாங்கிது ` 10,000  
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 (iii) ாக்கத்திற்கு அநகனன் ாங்கிது ` 6,000  

 (iv) கடனீந்ாருக்கு அளித் ாக்கம் ` 8,000  

 (v) ாக்கத்திற்கு சக்கு ாங்கிது ` 2,000  

 (vi) ாடக ாக்காக சலுத்ப்தட்டது ` 500 

6. ெசீலி ன்னும் னி ணிகர் எரு தன சக்கு கடயிண டத்தி ருகிநார். 

 2018, ெணரியில் அக்கடயின் டடிக்ககள் பின்ருாறு இருந்ண. 

 அகபக் குறிப்தட்டில் ததிவு சய்க.  

 ெணரி               `  

  1  ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது     80,000  

  2  ங்கியில் சலுத்தி ாக்கம்      40,000  

  3  ாக்கத்திற்கு காள்முல் சய்து         5,000  

  4  லிப்டன் நிறுணத்திடமிருந்து சக்குகப கடனுக்கு  

   காள்முல் சய்து        10,000 

  5  ொய் ன்தரிடம் ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது   11,000  

  6  சம்தபத் ாக்காக ங்கிது       5,000  

  7  லிப்டன் நிறுணத்திடம் ெணரி 4 அன்று காள்முல்   

   சய்ற்காண ாக காசான மூனம் சலுத்ப்தட்டது  

  8  ாக்கத்திற்கு அநகனன் ாங்கிது      4,000  

  9  மின்கட்டம் ாக்காக சலுத்ப்தட்டது      1,000  

  10  நினஅறிவுறுத்லின் தடி ங்கி சலுத்தி  

   காப்பீட்டு முணம்            300 

7.  பின்ரும் டடிக்ககப ெவுளி விாதாம் சய்யும் ணாகர்அர்களின் 

குறிப்தடுகளில் ததிவு சய்க 

 2018 ார்ச்   

1   ணாகர்விாதாம் ாடங்ககாண்டு ந்ாக்கம் 60,000  

2   ாக்கத்திற்கு அநகனன் ாங்கிது 10,000  

3   ாக்கத்திற்கு சக்கு ாங்கிது  25,000  

6   கனசிடமிருந்து கடனுக்கு சக்கு ாங்கிது  15,000  

8   ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்தண சய்து 28,000  

10   ஹரிக்கு கடனுக்கு சக்கு விற்தண சய்து  10,000  

14   கனசிற்கு சலுத்தி ாக்கம் 12,000  

18  ாடக சலுத்திது 500  

25  ஹரியிடமிருந்து தற்நாக்கம் 8,000  

28  சாந்ப்தன்தாட்டிற்காக தம் டுத்து 4,000 

8.  ாகணஉதிரி தாகங்கள் விற்தண சய்யும் சசிகுாரின் டுகளில் பின்ரும் 

டடிக்ககளுக்கு குறிப்தட்டு ததிவு ருக.  

 2017 அக்டாதர்            
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1  விாதாம் ாடங்குற்காக இட்டசக்கின் திப்பு 40,000  

3  ணிகத்தில்  இட்ட ாக்கத்தின் திப்பு 60,000  

4  அருளிடமிருந்து கடனுக்கு ாங்கி சக்கின் திப்பு 70,000  

6  அருளிற்கு திருப்பி சக்கின் திப்பு 10,000  

10  அருளின் கக்கில் சலுத்தி ாக60,000 

15  சந்ருக்கு கடனுக்கு விற்ந சக்கின் திப்பு 30,000  

18 சந்ர் திருப்பி அனுப்பி சக்கின் திப்பு 6,000  

20  சந்ரிடமிருந்து ாக்கம் ` 23,000 தற்றுக் காண்டு அது 

  கக்கு முடிக்கப்தட்டது  

25  மின்ணனு தரிர்த்ண மூனம் சம்தபம் ங்கிது 2,000  

30  சசிகுார் து சாந்தன்தாட்டிற்காக டுத்துக் காண்ட  

  சக்கின் திப்பு  ரூ.10,000 

9.    கக்கிலின் தான்ணாண விதிகள் 

ஆள்சார்கக்கு தறுததற்று சய்க ருதவு சய்க 

சாத்து கக்கு 
உள் ரு தற்று 

சய்க 

ளிச் சல் வு 

சய்க 

தபவு கக்கு 

அணத்து சனவுகபயும் 

ட்டங்கபயும் தற்று 

சய்க 

அணத்து 

ருாணங்கபயும், 

ஆாங்கபயும் வு 

சய்க 

10. பி ரும் குறிப்தட்டுப் ததிவுகளில் விடுதட்டகல்கபநிப்புக 

ாள் விம் த.த..         

 .............................க/கு  

............................க/கு 

(ாக்கத்திற்கு காள்முல் சய்து) 

 ---------  

--------- 

 .............................க/கு  

.............................க/கு  

நிஹா க/கு 

(` 18,800 தற்றுக்காண்டு 

நிஹாவின் ` 19,000 ற்காண க/கு 

தீர்க்கப்தட்டது ) 

 --------- 

--------- 

 

 

--------- 

11. பின்ரும் குறிப்தட்டுப் ததிவுகளுக்காணவிபக்கக்குறிப்பு ருக 

ஷிாம் ன்தரின்டுகளில் குறிப்தட்டுப் ததிவுகள்  

ாள் விம் த.த.. தற்று ` வு ` 

2018 

ப்ல் 1 

ாக்கக்க/கு  

ஷிாம் முல் க/கு 

(................................................................................) 

த 3,00,000 3,00,000 

2 ங்கி க/கு  

ாக்கக் க/கு 

(................................................................................) 

த 2,70,000 2,70,000 
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12.                        

த கக்கின் தர்  

ாள் விம் கு.த.. ாக 

`  

ாள் விம் கு.த.. ாக`  

        

13. கீழ்க்காணும் டடிக்ககபக் குறிப்தட்டில் ததிவு சய்து, அற்ந 

 தட்டில் டுத்து ழுதுக. 

 2017 

 ெூன் 1 தாசு ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது ` 50,000  

  4 ாக்கம் சலுத்தி அநகனன் ாங்கிது ` 6,000  

  7 ஹரிஸ் ன்தரிடமிருந்து இந்திம் என்ந கடணாக ாங்கிது  

     ` 10,000  

  10 ாக்கம் சலுத்தி சக்குகள் ாங்கிது ` 4,000  

  18 காப்பீட்டு முணம் சலுத்திது ` 100 

14.  பின்ரும் டடிக்ககப குறிப்தட்டில் ததிந்து தட்டில் டுத்ழுவும்.  

 2016 ` ெண 1 ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது 10,000  

    5 ங்கியில் சலுத்திது 5,000  

    7 ாம் ன்தரிடமிருந்து சக்குகபாக்கத்திற்கு ாங்கிது 1,000 

15.  பின்ரும் டடிக்ககபக் குறிப்தட்டில் ததிந்து தட்டில் டுத்ழுவும்.  

 2017 ` ஆக  1 ர்ா ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது 70,000  

    6 கசனிடமிருந்து தற்நாக்கம் 10,000  

    10 ாடக காடுத்து 3,000  

    20 ஆணந்திடமிருந்து தற்ந கழிவு 5,000 

16.  2018, ெணரி 1 அன்று விணாத்ன்தரின் டுகளில் கீழ்க்கண்டஇருப்புகள் 

காப்தட்டண.  

 சாத்துகள்: ாக்கம் ` 40,000 ; சக்கிருப்பு ` 50,000 ; ாம் ன்தரிடமிருந்து 

தநண்டிது ` 20,000; இந்திம் ` 40,000; தாறுப்புகள் : விெய் ன்தருக்கு 

சலுத்ண்டிது ` 10,000  

 ாடக்கப்ததிவிணத் ந்து விணாத்தின் முல் கக்கில் டுத்து ழுவும். 

5.  2017, ப்ல் 1 அன்று குன் ன்தது டுகளில் பின்ரும் இருப்புகள் 

இருந்ண.  
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 சாத்துகள்: ாக்கம் ` 1,00,000; சக்கிருப்பு ` 40,000; ாஹித் ன்தரிடமிருந்து 

ாக தந ண்டிது ` 10,000; அநகனன் ` 10,000; தாறுப்புகள் : அனுஷ் 

ன்தருக்கு சலுத் ண்டி ாக` 40,000; குன் முல் கக்கு ` 

1,20,000  

 ன காடுக்கப்தட்டுள்ப ாடக்கப் ததிவுகப தட்டில் டுத்ழுதுக. 

18. பின்ரும் ாடக்கப் ததிவிணக் காண்டு ொய் ன்தரின் டுகளில் முக்கி 

 தட்டுக் கக்கிணத்ாரிக்கவும். 

ொய் ன்தரின் டுகளில்குறிப்தட்டுப்ததிவுகள் 

ாள் விம் த.த.. தற்று `      ` 

2017 

ெண1 

ாக்கக் க/கு                  த  

சக்கிருப்பு க/கு               த  

அசாகன் க/கு                த 

அநகனன் க/கு            த 

    ாம் க/கு  

    ொய் முல் க/கு 

(சன்நஆண்டின் சாத்துகள் ற்றும் 

தாறுப்புகள் கக்கில் காண்டு ப்தட்டது) 

 45,000 

50,000 

35,000 

50,000 

 

 

 

 

20,000 

1,60,000 

 

19.  குறிப்தட்டுப் ததிவுகபத் ந்து, ாக்க கக்கில் டுத்து ழுதுக.  

 2016 ` ெூன்  1  ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது 1,10,000  

    10  கூடுல் முல் இட்டது 50,000  

    28  சாந் சனவுக்கு ாக்கம் டுத்துக் காண்டது 20,000 

 

20. பின்ரும் டடிக்ககளிலிருந்து 2018 ெணரி ாத்திற்காண ாக்க 

 கக்கத் ாரிக்கவும். 

ெண  1  ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது ` 62,000  

  3  ாக்கம் காடுத்து சக்கு ாங்கிது ` 12,000  

  10  ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது ` 10,000  

  12  கூலி  ாக்காகச் சலுத்திது ` 4,000  

  25  அநகனன் ாக்கத்திற்கு ாங்கிது ` 6,000 

21.  பின்ரும் டடிக்ககளிலிருந்து அநகனன் கக்கத் ாரிக்கவும்.  

 2016 ` ெண 1 கயில் உள்ப அநகனன் 2,000  

    1 அநகனன் ாக்கத்திற்கு ாங்கிது 4,000  

    30 அநகனன் விற்நது 400 
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22.  பின்ரும் டடிக்ககப டிாகப் தட்டில் டுத்து ழுவும். 

 2017 ெூன்  1 ாொ ாக்கத்துடன் ாழில் ாடங்கிது ` 50,000  

    6 ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது ` 8,000  

    8 வி ன்தருக்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது ` 9,000  

    15 ாக்கம் காடுத்து சக்கு ாங்கிது ` 4,000  

   20 சாந்தி ன்தரிடம் கடணாக சக்கு ாங்கிது ` 5,000. 

 

23.  கீழ்கண்ட கக்குகளின் இருப்புகள் இருப்தாய்வில் தற்றுப்தத்தியில் இடம் 

தறுாஅல்னது வுப்தத்தியில் இடம் தறுாணக்காட்டிடுக:  

 (i) ளித்தூக்குக் கூலி   (ii) உள்தூக்குக் கூலி   (iii) விற்தண 

 (iv) காள்முல்    (v) ாாக்கடன்    (vi)     

 (vii) ட்டிப் தற்நது   (viii) ள்ளுதடிப்தற்நது  (ix)        

 (x) ட்டிச் சலுத்திது   (xi) விற்தணத் திருப்தம்   

 (xii) காள்முல் திருப்தம் 

 

24. கீ காடுக்கப்தட்டுள்ப கக்குகளின் இருப்புகபக் கண்டறிந்து, அ 

 இருப்தாய்வில் தற்றுப் தத்தியில் இடம் தறுா அல்னது வு தத்தியில் இடம்  

 தறுா ணக் காட்டுக. 

 1) தற்தன கடணாளிகள்   2) தற்தன கடனீந்ார்  3) க ாக்கம்  

 4)ங்கி ல்ப்தற்று 5) சம்தபம்    6) ள்ளுதடி அளித்து  

 7) தாறி இந்திம்   8) அநகனன் 

 

25. ாட்டார் ாகணப் தாருட்கப விற்தண சய்யும் ாெு ன்தது 

 டுகளிலிருந்து 2017 ார்ச் 31ஆம் ாபன்று டுக்கப்தட்ட கக்குகளின் 

 பின்ரும் இருப்புகளிலிருந்து இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். 

விம் ` விம் ` 

க ாக்கம் 5,500 டிச் சனவுகள் 5,000 

தற்ந ள்ளுதடி 300 ளித் தூக்குக்கூலி 3,500 

கடனீந்ார் 15,000 முல் 45,000 

கட்டடம் 50,000 காள்முல் 49,700 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 6,000 விற்தண 59,400 
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 
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25.  பின்ரும் இருப்புகபக் காண்டு இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். 

  

காள்முல் 1,00,000 விற்தண 1,50,000 

ங்கிக்கடன் 75,000 கடனீந்ார் 50,000  

                  

 

26. பிர்ல் ன்நவிாதாரியின் டுகளிலிருந்து டுக்கப்தட்ட இருப்புகளிலிருந்து 

 31.3.2017 அன்ந இருப்தாய்விணத் ாரிக்கவும். 

விம் ` விம் ` 

முல் 

தறுற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 

கூலி 

டுப்புகள் 

காள்முல் 

44,000 

5,000 

800 

4,000 

75,000 

முலீடு மீாண ட்டி 

சுங்கரி 

கணிப்தாறி 

விற்தண 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 

2,000 

3,000 

20,000 

72,000 

10,200  

 

27. பிபு ன்தரின் டுகளிலிருந்து 31.3.2017 அன்று டுக்கப்தட்ட பின்ரும் 

 இருப்புகளிலிருந்து இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். னும் றுதாடு இருப்பின் 

 அண அணாத்துக் கக்கிற்கு ாற்நவும். 

விம் ` விம் ` 

அளித் ள்ளுதடி 

க ாக்கம் 

முல் 

சம்தபம் 

அநகனன் 

250 

4,200 

50,000 

12,000 

7,500 

தற்நகடன் 

மின் கட்டம் 

கழிவு காடுத்து 

காள்முல் 

விற்தண 

7,000 

12,000 

3,000 

29,050 

35,000 

28. கீழ்க்கண்ட இருப்தாய்வில் சின பிகள் உள்பண. அற்ந சரி சய்து 

 மீண்டும் எரு இருப்தாய்த் ாரிக்கவும். 

             31.03.2017 -ஆம் ாப இருப்தாய்வு 

கக்கின் தர் தற்று இருப்பு ` வு இருப்பு ` 

கட்டடம் 

இந்திம் 

காள்முல் திருப்தம் 

ாாக்கடன் 

ாக்கம் 

தற்நத் ள்ளுதடி 

ங்கி ல்ப்தற்று 

60,000 

17,000 

2,600 

2,000 

400 

3,000 

10,000 
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கடனீந்ார் 

காள்முல் 

முல் 

தாருத்துககள் 

விற்தண 

கடணாளிகள் 

ட்டி தற்நது 

50,000 

1,00,000 

 

 

72,800 

5,600 

1,04,000 

60,000 

2,600 

ாத்ம் 2,45,000 2,45,000 

29.   பின்ரும் இருப்புகபக் காண்டு இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். 

` ` 

ங்கிக்கடன் 2,00,000 காள்முல் 1,80,000 

சலுத்ற்குரி 

ாற்றுச்சீட்டு 

1,00,000 விற்தண 3,00,000 

சக்கிருப்பு 70,000 கடணாளிகள் 4,00,000 

முல் 2,50,000 ங்கி 2,00,000 

 

30.  சந்திாகன் ன்தது டுகளிலிருந்து டுக்கப்தட்ட கீழ்க்காணும் 

இருப்புகபக்காண்டு 31.3.2017 ஆம் ாளுக்குரி இருப்தாய்வு ார்சய்க. 

` ` 

முல் 1,24,500 ங்கி ல்ப்தற்று 5,800 

டுப்புகள் 2,000 கிழ்வுந்து 20,000 

தற்நகடன் 7,000 தாதுச் சனவுகள் 2,500 

விற்தண 53,400 கட்டடம் 1,10,000 

காள்முல் 40,000 சக்கிருப்பு 16,200 

31.  தாபு ன்தது டுகளிலிருந்து டுக்கப்தட்ட கீழ்க்காணும் இருப்புகபக் 

காண்டு 31.3.2016 ஆம் ாளுக்குரி இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். 

` ` 

காக்கம் 7,000 தறுற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 7,000 

தற்தன கடணாளிகள் 5,400 தற்தன கடனீந்ார் 11,800 

சம்தபம் 6,800 முல் 25,000 

ாாக்கடன் 200 காள்முல் 45,000 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 15,400 விற்தண 50,000 
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32.  ாெஷ் ன்தது டுகளிலிருந்து டுக்கப்தட்ட கீழ்க்காணும் இருப்புகபக் 

காண்டு 31.3.2017 ஆம் ாளுக்குரி இருப்தாய்த் ாரிக்கவும். 

`     ` 

தறுற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 13,000 டுப்புகள் 7,000 

ங்கிக்கட்டம் 750 தற்தன கடணாளிகள்  17,100 

தச் சனவுகள் 350 சலுத்ற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 12,000 

தற்நத் ள்ளுதடி 1,300 முல் 25,900 

கயிருப்பு ாக்கம்                           1,000  

33.  விச்சந்தின் ன்தது டுகளிலிருந்து 31.12.2016 அன்று டுக்கப்தட்ட 

இருப்புகளிலிருந்து இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். 

` ` 

முல் 1,50,000  விற்தண 75,000 

கடணாளிகள் 22,800 விற்தணத் திருப்தம் 1,000 

தற்ந ாடக 500 அளித்ள்ளுதடி 800 

ங்கி ல்ப்தற்று 3,100 தற்நத் ள்ளுதடி 1,000 

கடனீந்ார் 5,500 கூலி 2,900 

பாகம் 1,46,000  சம்தபம் 3,500 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 10,000 கழிவு காடுத்து 1,100 

காள்முல் 45,000 தாதுச் சனவுகள் 2,000 

34.  பின்ரும் இருப்புகள் தாஸ்கர் ன்தது டுகளிலிருந்து 31.3.2017 அன்று 

டுக்கப்தட்டுள்பது. அதிலிருந்து அருட இருப்தாய்வு ாரிக்கவும். 

இருப்தாய்வு சன்தடா விட்டால் றுதாட்டிண அணாத்துக் கக்கிற்கு 

ாற்நவும். 

` ` 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு  40,000 கடணாளிகள் 25,000 

முல் 90,000 உள்தூக்குக்கூலி   16,500 

விற்தண 1,77,200  தறுற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 20,000 

சம்தபம் 12,000 கழிவுப்தற்நது   5,550 

சலுத்ற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 9,450 ங்கி ாக்கம்  17,000 

ானதசிக்கட்டம் 2,350 அநகனன் 19,000 

கடனீந்ார் 16,000 தாறி இந்திம் 55,800 

காள்முல் 85,000 தழுதுதார்ப்புச் சனவு     550 
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35. பின்ரும் இருப்தாய்விண சரி சய்வும். 

விம் தற்று இருப்புகள் வு இருப்புகள் 

ாடக்க சக்கிருப்பு 

சம்தபம் 

கடனீந்ார் 

ங்கி 

உள்ற்றிச் சல் சனவு 

தற்ந ாடக 

அளித் ள்ளுதடி 

காள்முல் 

சலுத்துற்குரி ாற்றுச்சீட்டு 

கடணாளிகள் 

ளித்தூக்குக் கூலி 

முல் 

1,00,000 

36.000 

1.32.000 

35.000 

18.000 

9.000 

6.000 

3.48.000 

60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000 

15.000 

1.63.000 

 

36. ரி ன்தர்எரு துணிக்கடடத்தி ருகிநார். அர்ன்னுட தட்டு 

 இருப்புகளிலிருந்து இருப்தாய்வு என்ந ாரித்துள்பார். அந் இருப்தாய்வு 

 சன்தடவில்ன. அர் அண  ரிாக ாரித்துள்பாா ன்த சரிதார்க்க 

 உங்கள்  உவி ாடுகிநார். 

. 

ண் 
விம் த.த.. தற்று இருப்பு ` 

    

இருப்பு ` 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

முல் 

தற்ந ள்ளுதடி 

ாடக சலுத்திது 

சம்தபம் காடுத்து 

துணிகள் ாங்கிது 

துணிகள் விற்நது 

விற்தணாபருக்கு கழிவு காடுத்து 

தாக்குத்துச் சனவுகள் சய்து 

கயிருப்பு ாக்கம் 

ாத்ம் 

 50.000 

 

 

1.000 

 

 

 

6.000 

32.000 

 

3.000 

15.000 

 

20.000 

30.000 

9.000 

 89.000 77.000 

 

37.                                   . 

ாற்றுச் சீட்டின் ாள் க்கானம் சலுத்ற்குரி ாள் 

ார்ச் 1 2 ாங்கள் ? 

ெூன12 1 ாம் ? 

அக்டாதர்1 30 ாட்கள் ? 
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38.                                   . 

ாற்றுச் சீட்டின் ாள் க்கானம் சலுத்ற்குரி ாள் 

2017 ெூன 1 3 ாங்கள் ? 

ெூன 20 3 ா    ? 

ெூன 31 60 ாட்கள் ? 

     5 6        ? 

     11 90       ? 

 

39. பின் ரும் டடிக்ககப ந்து ட்டில் ததிவு சய்ண்டும் ன்று 

குறிப்பிடுக.  

 (அ) ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது    (ஆ) கடனுக்கு சக்கு விற்நது  

 (இ) கடனுக்கு சக்கு ாங்கிது  

 (ஈ) உரிாபர் சக்குகப ணது சாந் தன்தாட்டிற்காக டுத்து.  

 (உ) சக்கு அளித்ாருக்கு உடணடிாக தம் தநால் திருப்பி சக்கு.  

 (ஊ) கடனுக்கு சாத்துகள் ாங்கிது 

40.  பின்ரும் டடிக்கப தான்னியின் விற்தண டு ற்றும் விற்தணத் 

திருப்தட்டில் ததிவுசய்து தட்டில் டுத்ழுவும். 

2017 

ஆகஸ்டு 1  இடாப்பு ண்68ன் தடி, சந்திலுக்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது ` 

20,500 

ஆகஸ்டு 4  இடாப்பு ண்74ன் தடி, ானுக்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது             

` 12,800 

ஆகஸ்டு 7  இடாப்பு ண்78ன் தடி, கணகசதக்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது      

` 7,500 

ஆகஸ்டு 15  வுக்குறிப்பு 7ன் தடி, சந்தில் திருப்பி சக்கு திப்பு ` 1,500-க்கு 

ாக்கம் அளிக்கப்தடவில்ன 

ஆகஸ்டு 20  சல்த்திடம் ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது ` 13,300 

ஆகஸ்டு 25  வுக்குறிப்பு 11ன் தடி ான் திருப்பி சக்கு ` 1,800-க்கு 

ாக்கம் சலுத்ப்தடவில்ன 

41.  பின்ரும் டடிக்ககபக் காண்டு நிஞ்சன் அர்களின் 2017 பிப்ரி 

ாத்திற்காணது டுகப ாரித்து சச்சின் நிறுணத்தின் ற்றும் முகில், 

தட்டு கக்குகளில் டுத்ழுதுக. 

2017 ` 

பிப்ரி 1  முகில் நிறுணத்திடம் கடனுக்கு சக்கு ாங்கிது 12,480 
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பிப்ரி 4  சச்சின் நிறுணத்திற்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது 15,000 

பிப்ரி 6  னிஷ் நிறுணத்திற்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது 12,100 

பிப்ரி 7  சச்சின் நிறுணம் திருப்பி சக்கு ; அற்கு தம் 

சலுத்ப்தடவில்ன1,200 

பிப்ரி 9  முகில் நிறுணத்திற்கு சக்கு திருப்பி அனுப்பிது; தம் 

தநப்தடவில்ன1,500 

பிப்ரி 10  ணிஷ் நிறுணத்திற்கு கடனுக்கு சக்கு விற்நது 13,300 

பிப்ரி 14  முகில் நிறுணத்திடம் சக்கு கடனுக்கு ாங்கிது 15,200 

42.                               . 

த னிப்தத்தி ாக்கடு  

ாள் தறுல்கள் இ. 

. 

த. 

த. . 

ாக` ாள் சலுத்ல்கள் சா. 

சீ. . 

த. 

த. . 

ாக` 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

 

43.  2017, ாத்திற்காண சாத்ரி அர்களின் பின்ரும் டடிக்ககப 

னிப்தத்தி ாக்க ட்டில் ததிவு சய்க.  

 `  

 1  கயிருப்பு ாக்கம் 40,000  

 5  ஸ்ாதியிடமிருந்து தற்ந� ாக்கம்  4,000  

 7  கூலி ாக்காகக் காடுத்து 2,000  

 10  சசிகனாவிடமிருந்து ாக்கத்திற்கு காள்முல் சய்து 6,000  

 15  ாக்கத்திற்கு விற்தண சய்து 9,000  

 18  கணிப்தாறி ாங்கிது 15,000  

 22  சதாததிக்கு ாக்கம் சலுத்திது 5,000  

 28  சம்தபம் காடுத்து 2,500  

          30   ட்டிப் தற்நது 500 

44.  இாலிங்கம் ன்தரின் 2017 ெுன ாத்திற்காண பின்ரும் 

டடிக்ககளிலிருந்து னிப்தத்தி ாக்க ட்டத் ாரிக்கவும்.  

 2017 ெுன `  

 1  க ாக்கம் 32,000  

 5  கீர்த்ணாவிடமிருந்து ாக்கம் தற்நது 5,000  

 6  கட்டுச் சனவுக்காக தம் காடுத்து 300  

 7  ாக்கக் காள்முல் 12,400  

 8  ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது 2,600  

 10  னாபருக்கு சம்தபம் ாக்காகத் ப்தட்டது 7,000  
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 11  தானா ன்தருக்கு ாக்கம் காடுத்து 3,000  

 12  தாஸ் ன்தரிடமிருந்து கடனுக்கு காள்முல் சய்து 2,500  

 24  தம் ப்பு இந்தித்தின் மூனம் ங்கிக்கு சலுத்தி ாக்கம் 4,000  

 27  ங்கியிலிருந்து தம் டுத்து 2,000  

 31  அலுனக ாடக ாக்காகச் சலுத்திது 6,000 

45. பின்ரும்டடிக்ககப குால்ன்தரின் னிப்தத்தி ாக்க ட்டில் ததிவு 

சய்க.  

 2017 ெண   

  1  க இருப்பு ாக்கம்  11,200  

  5  இஷ் ன்தரிடமிருந்து தற்நது 300  

  7  ாடகசலுத்திது 30  

  8 ாக்கத்திற்கு சக்குகப விற்நது 300  

  10  ாகனுக்கு சலுத்திது 700  

  27  அநகனன் ாக்கத்திற்கு ாங்கிது 200  

  31  சம்தபம் காடுத்து 100 

 

46. 2017 ப்ல் ாத்திற்காண பின்ரும் டடிக்ககப பிதீப் ன்தரின் 

 னிப் தத்தி ாக்க ட்டில் ததிவும்.  

 ப்ல்  

 1  ணிகம் ாக்கத்துடன் துங்கிது 27,000  

 5  ாக்கத்திற்கு சக்குகள் ாங்கிது 6,000  

 10 ாக்கத்திற்கு சக்குகள் விற்நது 11,000  

 13  ாக்கம் ங்கியில் சலுத்திது 5,000  

 14  சங்கீாவிற்கு ாக்கத்திற்கு சக்கு விற்நது 9,000  

17  பிரீத்தி ன்தருக்கு கடணாகச் சக்கு விற்நது 13,000 

21  ாக்கம் சலுத்தி ழுதுதாருள் ாங்கிது 200  

25 முருகனுக்கு ாக்கம் சலுத்திது 14,000  

26 ாக்காக கழிவு காடுத்து 700  

29  அலுனக க்காக ங்கியிலிருந்து டுத்து 4,000  

30 காசானமூனம் ாடக சலுத்திது 3,000 

47.                          . 

                   

ாள் தறுல்க

ள் 

இ த. ாக`  ாள் சலுத்ல்கள் சா

.

. 

த.. ாக`  

ள்ளுதடி  ாக்கம் ள்ளுதடி ா

க்கம்  
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48. பின்ரும் கல்களிலிருந்து முன் தமீட்பு முநயில் தாகுதடுத்ப்தட்ட 

 சில்னந ாக்க ட்டத் ாரிக்கவும்.  

 2017 ெண  1  சில்னநச் சனவுகளுக்காக ாக்கம் தற்நது  500  

   2  தச் சனவுக்கு காடுத்து  5  

        ண்டிக் கட்டம் காடுத்து 12  

   3  தால் சனவு சய்து 15  

       ற்காலிக னாட்களுக்கு கூலி காடுத்து 66  

   4  ழுது தாருள் ாங்கிது 134  

       தாக்குத்துச் சனவுக்கு காடுத்து  18  

   5  தழுதுதார்ப்புச் சனவு சய்து 65  

    தருந்துக் கட்டம் சலுத்திது 11  

    ண்டிக் கட்டம் காடுத்து 24  

49.  கீழ்க்கண்ட விங்களிலிருந்து முன்த மீட்பு முநயில் தாகுதடுத்ப்தட்ட 

சில்னந ாக்க ட்டத் ாரிக்கவும்.  

 2017 ெுன ̀   

 1  காசாபரிடமிருந்து முன்தம் தற்நது 2,000  

 7  டல் டு ற்றும் ததிடுகள் ாங்கிது  100  

 8  ள்பத் ாள்கள் ாங்கிது  50  

 10  ஆட்டா ரிக் ாகட்டம் காடுத்து 200  

 15  கூலி காடுத்து 300  

 18  தால் சனவுகள் சய்து 100  

 21  ழுது தாருள்கள் ாங்கிது  450  

 23  நீர் சனவுகள் சய்து 60  

 25  துரி அஞ்சல்சனவு சய்து 150  

 27  சிற்றுண்டி சனவுகள் சய்து 250  

 31  ற்றிச் சல்சனவுகள் சய்து 150 

 

50. கீழ்கண்ட கல்கபக் காண்டு, ர்க்காட்டு முநயில் ய்ாணத் 

 ாக ற்றும் ய்ாண விகிம் காண்க.  

 இந்திம் ாங்கி வின` 80,000  

 நிறுவுகச் சனவுகள் ` 20,000  

 திர்ாக்கும் இறுதி திப்பு ` 35,000  

 திர்ாக்கும் தணளிப்பு கானம்  5 ருடங்கள் 

51. கீழ்கண்ட விங்களிலிருந்து ர்க்காட்டு முநயில் ய்ாண விகிம் 

 கக்கிடுக  

 சாத்தின் அடக்கவின` 10,000  

 திர்ாக்கும் தணளிப்புக் கானம்  10 ருடங்கள்  

 திர்ாக்கும் இறுதி திப்பு ` 2,000 
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52. 01.1.2018 அன்று எரு நிறுணம் ` 9,000 திப்புள்ப இந்திம் என்ந 

 ாங்கிது. நிறுவுகச் சனாக ` 1,000 சனழித்து. குநந்து சல் திப்பு 

 முநயில் ஆண்டுக்கு ய்ாணம் 15% ன்நவிகித்தில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு 

 ய்ாணத் ாக கக்கிடவும். கக்குகள் ார்ச் 31 ல் முடிக்கப் 

 தற்நண. 

53.  எரு நிறுணம் ` 40,000 திப்புள்ப இந்தித் ாங்கிது. நிறுவுல் சனாக 

` 2,000 ற்காண்டது. இந்தித்தின் திர்ாக்கும் தணளிப்பு கானம் 5 

ஆண்டுகள். ர்க்காட்டு முநயில் ஆண்டுத் ய்ாணத் ாக 

கக்கிடுக. 

54.  எரு நிறும் ` 50,000 திப்புள்ப கட்டடம் என்ந ாங்கிது. கட்டடத்தின் 

தணளிப்பு கானம் 10 ஆண்டுகள். லும் அன் இறுதி திப்பு ` 5,000. 

ர்க்காட்டு முநயில் ய்ாணத் ாக, ற்றும் ய்ாண விகிம் 

கக்கிடுக.  

55.  ெூன 1, 2016 அன்று, அநகனன் ` 1,00,000 க்கு ாங்கப்தட்டது. அன் 

ாழ்ாள் 5 ஆண்டுகள். 5 ஆண்டுகள் முடிவில் அன் இறுதி திப்பு ` 10,000. 

ர்க்காட்டு முநயில் ய்ாண விகிம் காண்க.  

56.  கீழ்க்கண்ட விங்கபக் காண்டு, ர்க்காட்டு முநயில் ய்ாண விகிம் 

காண்க.  

 1.1.2018 அன்று ற்கண தன்தடுத்ப்தட்ட இந்திம் ாங்கிது ` 38,000  

 1.1.2018 அன்று தழுது தார்த்ல் சனவு சய்து ` 12,000  

 இந்தித்தின் திர்ாக்கும் தணளிப்பு கானம்: 4 ஆண்டுகள்  

 திர்ாக்கும் இறுதி திப்பு ` 6,000  

57.  நினச் சாத்து ` 50,000 க்கு ாங்கப்தட்டது. ய்ாண விகிம் ஆண்டுக்கு 15%. 

குநந்து சல் இருப்பு முநயில் இண்டு ஆண்டுகளுக்கு ய்ாணத் ாக 

கக்கிடவும்.  

58.  ெணரி 1, 2015 அன்று ளிாட்டிலிருந்து காதிகனன் என்று ` 10,000க்கு 

ாங்கப்தட்டது. கப்தல் ற்றுக்கட்டம் ` 2,000, இநக்குதி ரி ` 7,000 ற்றும் 

நிறுவுல் சனவிற்காக ` 1,000 சனவிடப்தட்டது. குநந்து சல் இருப்பு 

முநயில் ஆண்டுக்கு 10% ய்ாணம் ணக்காண்டு முல் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ய்ாணத் ாக கக்கிடவும். கக்குகள் எவ்ாரு 

ஆண்டும் டிசம்தர்31ல் முடிக்கப் தறுகின்நண.  

59.  பின்ரும் சனவிணங்கப முலிணம், ருாயிணம், நீள்தன் ருாயிணச் 

சனவிணங்கபாக, கப்தடுத்வும். 

(i)  மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தணளிக்கும் கயில் சய்ப்தட்டவிபம்தச் 

சனவு. 

(ii)  கட்டடம் ததிவு சய்யும் தாது சலுத்தி ததிவுக் கட்டம். 
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(iii) த கட்டடம் ாங்கி தாது, அணப் தாரித்து, ண்ம் பூசி 

தன்தடுத்துற்குற்நாற்தால் ாற்றிற்காணச் சனவு.  

60.  பின்ரும் சனவிணங்கப முலிண, ருாயிணச் சனவிணங்கபாக 

கப்தடுத்வும். 

(i)  நினம் ாங்குற்குச் சய்ப்தட்ட தத்திப்ததிவு கட்டம். 

(ii)  ாங்கி தக் கட்டடத்ப் புதுப்பிப்தற்காகச் சய் தழுது தார்ப்புச் 

சனவுகள். 

(iii)  சக்குக் காள்முலின் தாது சலுத்தி ற்றிச் சல் கட்டம். 

(iv)  கடன் தறுற்காகச் சய்ப்தட்ட சட்டச் சனவுகள்.  

61.  பின்ரும் சனவுகப முலிணம் அல்னது ருாயிணம் ணக் கூநவும். 

(i)  கட்டடம் கட்டிற்காண ாக ` 10,00,000. 

(ii)  அநகனன் தழுதுதார்த்து ` 50,000. 

(iii)  கட்டடத் ள்ப அடிப்தற்காணச் சனவு ` 80,000. 

(iv)  த கட்டடத் இடித்து புதி கட்டடம் கட்டிது ` 4,00,000. 

62.  பின்ருணற்ந முலிணம் அல்னது ருாயிணம் ண கப்தடுத்வும். 

(i)  இயில்த் துநக்கு, இயில் ண்டாபம் அக்கசலுத்தி ாக` 

50,000. 

(ii)  த அநகனன் விற்நதில் ற்தட்டட்டம். 

(iii)  சக்கு விற்தணயின் தரில் சலுத்தி ற்றிச்சல் கட்டம். 

63.  பின்ரும் சனவிணங்கப முலிண, ருாயிண அல்னது நீள்தன் 

ருாயிணச் சனவிணங்கபா ணக் கூநவும். 

(i)  நினம் ாங்குற்காக க்கறிஞருக்கு காடுத்சட்டச் சனவுகள்` 20,000 

(ii)  புதி தாருபச் சந்யில் அறிமுகப்தடுத்ற்காண்டதபவினாண 

விபம்தச் சனவுகள் ` 12,00,000 

(iii)  ாழிற்சானஉரிம் புதுப்பித்து ` 12,000 

(iv)  ாழிற்சானயில் ண்ம் பூசுற்காணச் சனவு ` 4,000 

64.  பின்ரும் டடிக்ககப முலிணம், ற்றும் ருாயிணாக 

கப்தடுத்வும். 

(i)  சக்கு விற்தண ாயினாகப் தற்நது ` 75,000. 

(ii)  ங்கியிடமிருந்து தற்நக் கடன் ` 2,50,000. 

(iii)  முலீடு விற்தணச் சய்து ` 1,20,000. 

(iv)  கழிவுப்தற்நது ` 30,000. 

(v)  புதி இந்திம் நிறுவுற்காண கூலி சலுத்திது ` 1,400. 

65.  கீழ்க்கண்டற்ந முலிணம் அல்னது ருாயிணம் ண கப்தடுத்வும். 

(i)  ணிக்கக் கட்டம் சலுத்திது ` 10,000. 

(ii)  ாழினாபர் னனுக்காகச் சய் சனவு ` 5,000. 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

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/


             

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

(iii)  நிறுண ாகணத்தின் மீாண தாரிப்புச் சனவு ` 2,000. 

(iv)  த இந்திம் ாங்கி தழுது தார்த்ச் சனவு ` 3,000. 

(v)  ஆன ாடகச் சலுத்திது ` 12,000. 

66. கீழ்க்காணும் கல்களிலிருந்து 2016, டிசம்தர்31ஆம் ாபாடு முடிடயும் 

 ஆண்டிற்குரி விாதாக்கக்கு ாரிக்கவும். 

விம் ` 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு (1.1.2016) 

காள்முல் 

விற்தண 

இறுதிச் சக்கிருப்பு (31.12.2016) 

10,000 

26,100 

40,600 

13,500 

 

67. கீழ்க்காணும் கல்களிலிருந்து னாண்ாநிறுணத்தின் டுகளில் 2017, ார்ச் 

 31 ஆம் ாபாடு முடிடயும் ஆண்டிற்குரி விாதாக்கக்கு ாரிக்கவும். 

விம் ` விம் ` 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 

காள்முல் 

விற்தண 

காள்முல் திருப்தம் 

விற்தணத்திருப்தம் 

16,500 

45,000 

72,000 

500 

1,500 

உள்தூக்குக்கூலி 

கூலி 

ரிதாருள் ற்றும் மின்சக்தி 

இறுதிச் சக்கிருப்பு 

1,200 

4,800 

3,200 

18,000 

 

68. சஞ்சயின் டுகளில் 31, டிசம்தர்2017ம் ஆண்டிற்காண விாதாக் கக்கிண 

ாரிக்கவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

ாடக்கச்சக்கிருப்பு 

விற்தண  

விற்தணத்திருப்தம்  
 

570 

26,200 

60 

காள்முல் 

காள்முல் 

திருப்தம்  

இறுதிச் சக்கிருப்பு  
 

15,800 

90 

860 

 

69.  சனின் டுகளிலிருந்து டுக்கப்தட்டவிங்கள் மூனம், டிசம்தர்31, 2017 

 ஆம் ஆண்டிற்காண ாத் இனாதத்திண கக்கிடவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 

டிச் சனவுகள் 

இறுதிச் சக்கிருப்பு 
 

1,50,000 

8,000 

25,000 
 

ஆண்டிற்காண நிக  

விற்தண  

ஆண்டிற்காண நிக  

காள்முல் 
 

 

4,00,000 

 

1,50,000 
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70.  கீழ்க்காணும் விங்களிலிருந்து 31, ார்ச் 2018 ஆம் ஆண்டிற்காண விாதாக் 

 கக்கிண ாரிக்கவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு 

காள்முல் 

விற்தண 

கூலி 

ளித்திருப்தம் 
 

2,500 

27,000 

40,000 

2,500 

5,200 
 

உள் திருப்தம் 

நினக்கரி ற்றும் 

ரிாயு 

உள்தூக்குக்கூலி 

இறுதிச் சக்கிருப்பு 
 

 

7,000 

3,300 

2,600 

5,200 
 

 

71. கீழ்க்காணும் கல்களிலிருந்து 2018, ார்ச் 31 ஆம் ாபாடு முடிடயும் 

 ஆண்டிற்குரி இனாத ட்டக்கக்கு ாரிக்கவும். 

விம் ` விம் ` 

ாத்இனாதம் கீ/ கா 

ளித்தூக்குக்கூலி 

அலுனக ாடக 

அலுனக ழுதுதாருள் 

ங்கல் சனவுகள்  

1,50,000 

25,500 

7,000 

3,500 

2,000 

விபம்தச் சனவுகள் 

ாாக்கடன் 

தங்காாம் தற்நது 

தற்நள்ளுதடி 

தற்நாடக 

3,800 

8,500 

9,000 

4,600 

7,000 

 

72.  கீழ்க்காணும் விங்களிலிருந்து இனாத ட்டக்கக்கிண ாரிக்கவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

ாத்ம் இனாதம் 

அலுனக ாடக 

அலுனக சாத்துகள் 

மீாண ய்ாணம் 

ள்ளுதடி காடுத்து 

விபம்தம் 

ணிக்கக்கட்டம்  
 

50,000 

10,000 

 

8,000 

12,000 

4,000 

1,000 
 

ட்டி தற்நது 

ள்ளுதடி தற்நது 

ளிதூக்குக்கூலி 

அலுனக கட்டடம் மீாண 

காப்பீடு 

தாதுச் சனவுகள் 

உள் ற்றிச் சல் சனவு 
 

2,000 

3,000 

2,500 

 

3,500 

3,000 

1,000 
 

 

73.  கீழ்க்காணும் விங்களிலிருந்து டிசம்தர்31, 2016 ஆம் ஆண்டிற்காணஇனாத 

 ட்டக் கக்கிண ாரிக்கவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

ாத் ட்டம்  

விற்தண 

ம்தாட்டிற்காண 

சனவுகள்  

ங்கல் சனவுகள் 

60,000 

 

 

5,000 

15,000 

அச்சு ற்றும் ழுது தாருள்  

(அலுனகம்) 

சட்டச் சனவுகள் 

ாாக்கடன் 

ய்ாணம் 

 

2,000 

5,000 

1,000 

2,000 
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அளித் கழிவு 

கடன் மீாண ட்டி 

சலுத்திது 

கட்டுச் சனவுகள் 

(விற்தண மீது) 

தங்காாம் தற்நது 
 

7,000 

 

5,000 

 

4,000 

3,000 
 

ாடக தற்நது 

காப்பீட்டிற்கு உட்தடா, 

தீயிணால்  

ற்தட்ட ட்டம்  
 

4,000 

 

 

3,000 
 

 

74.  கஷ் ன்தரின் டுகளிலிருந்து டுக்கப்தட்ட பின்ரும் 

 இருப்புகளிலிருந்து,  விாதா இனாத ட்டக் கக்கு ாரிக்கவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

சக்கிருப்பு (01.01.2017)  

காள்முல்  

விற்தண  

காள்முல் மீாண சனவுகள் 

நிதிசார் சனவுகள் சலுத்திது  

விற்தண மீாண சனவுகள் 
 

8,000 

22,000 

42,000 

2,500 

3,500 

1,000 

ாாக்கடன் 

விாதாச் சனவுகள் 

அளித்ள்ளுதடி  

கழிவு காடுத்து 

விற்தணச் சனவுகள்  

அலுனக ாகணங்கள் மீாண 

தழுதுதார்ப்புச் சனவுகள் 
 

1,200 

1,200 

600 

1,100 

600 

 

600 

 2017 டிசம்தர்31 அன்ந இறுதிச் சக்கிருப்பின் திப்பு ` 4,500  

75.  பின்ரும் விங்களிலிருந்து பிகதீஷ் ன்தரின் 2017, டிசம்தர்31 ஆம் 

 ாப இருப்புநினக்குறிப்பு ாரிக்கவும்.  

விம் ` 
 

விம் ` 
 

முல்  

கடணாளிகள் 

டுப்புகள் 
 

80,000 

12,800 

8,800 

 

க ாக்கம் 

நிக இனாதம் 

இந்திம் 
 

20,000 

4,800 

43,200 

 

76.  கீழ்க்காணும் கல்களிலிருந்து ாசுந்ரி ன்தரின் டுகளில் 2017, 

 டிசம்தர்31 ஆம் ாபாடு முடிடயும் ஆண்டிற்குரி விாத இனாத ட்டக் 

 கக்கயும் அந்ாப இருப்புநினக்குறிப்தயும் ாரிக்கவும். 

விம் ` 
 

விம் ` 
 

ாடக்கச் சக்கிருப்பு  

கூலி 

இறுதிச் சக்கிருப்பு 

தற்ந ள்ளுதடி 

இந்திம் 

கடனீந்ார் 
 

2,500 

2,700 

4,000 

2,500 

52,000 

8,000 

விற்தண 

காள்முல் 

சம்தபம் 

முல் 

ங்கி ாக்கம் 
 

7,000 

3,300 

2,600 

52,000 

6,400 
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 
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