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அல� ேத!" 
ேம$நிைல இர*டா- ஆ*/------- கண3�4பதிவிய$ 

பாட- – 6 - :;டா*ைம3 கண3�க< – அ=4பைட3 க>?@க< 

கால-  :  75 நிமிட-                                                மதி4ெப*க< : 50 

 அைன?@ வினா3கC3�- விைடயளி3க"-.                         8 × � = 8 
  சIயான விைடைய ேத!Jெத/?@ எL@க : 

1. கீOக*டவPறி$ எ@ சIயான@? 

    அ)  சராசI இலாப-    = உய! இலாப- – சாதாரண இலாப- 

    ஆ)  சாதாரண இலாப- = சராசI இலாப- - உய! இலாப- 
    இ)  உய! இலாப-       = சாதாரண இலாப- - சராசI இலாப- 
   ஈ)  உய! இலாப-       = சராசI இலாப- -  சாதாரண இலாப- 

2. ெதாழிலி$ பயWப/?த4ப;ட சராசI Xத$ `. `. `. `. 50,000    ; ; ; ; Xத$ மீ@ எதி!பா!3�-       

      வ;= 12% எனி$, சாதாரண இலாப?திW மதி4] `. `. `. `. ---------- 

       அ)  `. `. `. `. 60,000   ஆ) `.`.`.`.6,000     6,000     6,000     6,000         இ)  `. `. `. `. 6,600   ஈ) இவPறி$ ஏ@- இ$ைல 

3. உய! இலாப?திW மதி4] `. `. `. `. 4,000 மP_- ெகா<Xத$ ஆ*/களிW 
எ*ணி3ைக `W_ எனி$, நPெபயIW மதி4] `. `. `. `. ----------- 
  அ)  `. `. `. `. 8,000   ஆ) `.`.`.`.6,000      6,000      6,000      6,000      இ)  `. `. `. `. 12,000   ஈ) இவPறி$ ஏ@- இ$ைல 

4. X , Y  எWற :;டாளிக< 2 : 3 எWற விகித?தி$ இலாப- பகி!J@ 
வJதன!. அவ!களிW Xத$, Xைறேய `. `. `. `. 1,20,000 மP_- `. `. `. `. 60,000 ஆ�-. 
அaவா*=W இலாப- `.  `.  `.  `.  9,000. :;டா*ைம உடWபா/ Xத$ மீ@ 
வ;= பPறி எைதb- �றி4பிடாத ெபாL@ X , Y   இ>வ>3�- 
கிைட3�- இலாப- ----------- 

      அ) இலாப- :  X -  `. `. `. `. 6,000 ;            Y -     `. `. `. `. 3,000  ஆ) இலாப- : X - `. `. `. `. 3,600 ; Y - `. `. `. `. 5,400 
      இ) இலாப- :  X -  `.`.`.`. 3,000 ;  Y -  `. `. `. `. 6,000    

5. ஒ> நி_வன?தி$ A,  B ஆகிய :;டாளிகளிW Xத$ கண3�க< 
மP_- நட4]3 கண3�க< பராமாI3க4ப/கிWறன. B ெகா*/வ>- 
:/த$ Xத$ பதிய4ப/வ@ --------- 

     அ) B-யிW நட4]3 கண3�  ஆ) B - யிW Xத$ கண3� 

     இ)  B - யிW நட4]3 கண3� அ$ல@ Xத$ கண3� 

6. :;டா*ைம நி_வன?திW �_ம எ*ணி3ைக --------- 
      அ) ஒW_        ஆ) இர*/         இ) ஏL     ஈ) `W_ 

7. நிைல Xத$ Xைறயி$, :;டாளிகளிW இலாப, ந;டeக< அவ!களிW ------------ 
  கண3�கC3� மாPற4ப/கிற@. 
      அ) நட4]     ஆ) எ/4]     இ) Xத$  ஈ) இவPறி$ ஏ@- இ$ைல 
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8. :;டாளிகளிW நட4]3 கண3�க< ெதாடeக4ப/வ@ ------------ 
       அ) நிைல Xத$ Xைறயி$  ஆ) மா_ப/- Xத$ Xைறயி$ 
       இ) நிைலXத$ Xைறயிேலா அ$ல@ மா_ப/- Xத$ Xைறயிேலா 

ப�தி --- II 

   எைவேயf- 5 வினா3கC3� விைடயளி3க"-.அவPறி$ வினா எ* 9 - 3� 

க;டாய-  விைடயளி3க"-.                                           												�	 ×	2 = 10 
9. எ/4] எWறா$ எWன? 
10. நPெபய! எWறா$ எWன? 
11. :;டா*ைம உடWபா/ இ$லாதெபாL@, கீO கா*பைவ நி_வன ஏ/களி$ 

எaவா_ ெசய$ப/?த4ப/-? 
     அ) எ/4] மீ@ வ;=   ஆ) இலாப4 பகி!" விகித- 

12. நPெபயIW மதி4பிைன கண3கி/- Xைறக< யா@? 
13. நி_வன?திW நPெபய! கடJத `W_ ஆ*/களிW சராசI இலாப?திW  

இர*/ ஆ*/ ெகா<Xத$ என மதி4பிட4ப/கிற@.`W_ ஆ*/களிW 
இலாபeக< Xைறேய  `. `. `. `. 15,000 ; `. `. `. `. 7,000 ; `. `. `. `. 8,000. நPெபயIW மதி4ைப3 
கா*க. 

14. gேரh, நேரh எf- இ> :;டாளிக< சமமாக இலாப ந;டeகைள4 
பகி!J@ வ>கிWறன!. gேரh ஆ*/ XLவ@- ஒaெவா> மாத 
இ_தியிi-  `. `. `. `. 1,000 எ/?@3 ெகா<கிறா!. ஆ*/3� 10 % எ/4]க< 
மீதான வ;=ைய3 கண3கி/க.  

ப�தி --- III 

எைவேயf- 4 வினா3கC3� விைடயளி3க"-.அவPறி$ வினா எ* 

15 - 3� க;டாய-  விைடயளி3க"-.                      4	×	3 = 12 
15. உய! இலாப- எWறா$ எWன? 
16. :;டா*ைம - வைரவில3கண- த>க.   
17. 1.4.2004 அW_ மjgளா, ெவ*ணிலா ஆகிேயா! Xத$ Xைறேய       

       `.`.`.`.    60,000,  `.`.`.`.    40,000 Xதலி;/ ெதாழி$ ெதாடeகின!. 1.7.2004 அW_     
       மjgளா `.`.`.`.    8,000 Xதலிலி>J@ தி>-ப எ/?@3ெகா*டா!. 30.9.2004     
       அW_ ெவ*ணிலா `.`.`.`.    10,000 :/த$ Xத$ ெகா*/ வJதா!. 2005       
       மா!k 31ஆ- நாCடW X=b- ஆ*=W Xத$ மீதான வ;=  

  5 % கண3கி/க.  
18. பாf, ேரl  எWற இ>வ>- :;டாளிக<. பாf 2017ஆ- ஆ*=$ 

ஒaெவா>மாத இைடயிi- ெதாட!J@ `. `. `. `. 500 எ/?@3ெகா<கிறா!. 
ேரl ஒaெவா>அைரயா*/ இ_தியிi-  `. `. `. `. 1,200 எ/?@3 
ெகா<கிறா!. ஆ*/3� 5 % எ/4]க< மீதான வ;= கண3கி/க. 

19. ஒ> நி_வன?திW ஆ*/ேதா_- எதி!பா!3�- சராசI  இலாப-   
                                        `. `. `. `. 30,000. ெதாழிலி$ பயWப/?த4ப;/<ள சராசI Xத$  `.  `.  `.  `.  1,00,000.      
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      ெதாழிலி$ ேபா;/<ள Xத$ மீ@ எதி!பா!3�- வ;= 10 %  
      உய! இலாப?திW இர*/ ஆ*/ ெகா<Xத$ எWற அ=4பைடயி$     
      நPெபயIW மதி4ைப3 கண3கி/க. 

ப�தி --- IV 

எைவேயf- 4 வினா3கC3� விைடயளி3க"-.                     4	×	5 = 20 
20. ஒ> நி_வன- கடJத `W_ ஆ*/களிW  நிகர இலாபeக< 

Xைறேய, Xத$ ஆ*/ `. `. `. `. 35,000; இர*டா- ஆ*/ `.`.`.`.40,000 ; `Wறா- 
ஆ*/`.`.`.`.45,000. நி_வன?திW பயWப/?த4ப;ட Xத$ `. `. `. `. 2,00,000. 
நியாயமான Xத$ மீதான வ>மான- 10 % உய! இலாப?திW `W_ 
ஆ*/ ெகா<Xத$ என3 ெகா*/ நPெபயைர3 கண3கி/க. 

( அ$ல@) 
G, P, S எf- :;டாளிக< 3 : 2 : 1 எf- விகித?தி$ இலாப 
ந;டeகைள4 பகி!J@ வ>கிWறன!. G எWபவIW விலகலிW ெபாL@, 
நPெபய! கடJத நாW� ஆ*/களிW சராசI இலாப?தி$ இர*/ 
ஆ*/ ெகா<Xத$ என3 ெகா*/ மதி4பிட4ப/கிற@. Xதலா*/ 
ந;ட- `. `. `. `. 6,000 ; இர*டா- ஆ*/ இலாப- `. `. `. `. 10,000 ; `Wறா- ஆ*/ 
இலாப- `. `. `. `. 17,000 ; நாWகா- ஆ*/ இலாப- `. `. `. `. 15,000. உIய �றி4ேப;/4 
பதி" த>க.     

21. நிைலXத$ Xைற3�- மா_ப/- Xத$ Xைற3�- உ<ள              
ேவ_பா/க< யாைவ? 

( அ$ல@ ) 
      நPெபயைர4 பாதி3�- காரணிக< யாைவ? 
 

22. அXதW, இராமW எf- :;டாளிக< Xைறேய 3 : 2 எf- விகித?தி$ 
இலாப ந;டeக< பகி!J@ வJதன!. 1.4.2017 அWைறய அவ!கCைடய 
Xத$ Xைறேய `. `. `. `. 1,60,000, `. `. `. `. 1,20.000 ஆ�-. :;டா*ைம ஒ4பாவண- 
கீO3கா*பனவPறிP� வைக ெசnகிற@. சI3க;/த$கC3� XW 
2018 மா!k 31ஆ- நாேளா/ X=வைடb- ஆ*=W நிகர இலாப- 
o.60,000. அJத ஆ*=W எ/4]க< Xைறேய அXதW `. `. `. `. 12,000, இராமW 
`. `. `. `. 8,000 ஆ�-. 

      1. Xத$ மீ@ வ;= ஆ*/3� 5% 
      2. எ/4]க< மீ@ வ;= ஆ*/3� 6% 
      3. அXதW, இராமW இ>வ>- Xைறேய `.`.`.`.10,000 ஊதிய- ெப_கிWறன!. 
      4. அXதW கழி"3� XW உ<ள நிகர இலாப?தி$ 10 % கழி"     
        ெப_கிறா!. 
       இலாப ந;ட4 பகி!" கண3ைகb-, :;டாளிகளிW Xத$      
       கண3�கைளb- தயா! ெசnக. 

B.BALAJI , GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 9629647613 

( அ$ல@ ) 
 2020202017171717 ஏ4ர$ 1 1 1 1 ஆ- நா< பா] , ேகா] எf- :;டாளிக< இ>வ! 
Xைறேய            `. 40,000   `. 40,000   `. 40,000   `. 40,000   மP_-    `. 30,000`. 30,000`. 30,000`. 30,000 Xதலி;/ சமமான விகித?தி$ 
இலாப- பகி!J@ வJதன!. சI3க;/தi3� XW நிகர இலாப- 
`.1,50,000`.1,50,000`.1,50,000`.1,50,000. Xத$ மீ@ வ;= 6 %6 %6 %6 %. பா] ஊதிய- `.15,000`.15,000`.15,000`.15,000. ெப_கிறா!. 
எ/4]க< Xைறேய பா] `.40,000`.40,000`.40,000`.40,000, ேகா] `. 30,000`. 30,000`. 30,000`. 30,000. எ/4]க< மீதான 
வ;= Xைறேய பா] `.2,000; `.2,000; `.2,000; `.2,000; ேகா] `.1,500.   `.1,500.   `.1,500.   `.1,500.   ேகா] `.9,650 `.9,650 `.9,650 `.9,650 கழி" 
ெப_கிறா!.        2020202018181818 மா!k 31313131 அW_ உ<ளப= :;டாளிகளிW இலாப     ந;ட 
பகி!" கண3ைகb- மா_ப/- Xத$ கண3�கைளb- தயாI3க.  
 

23. கீO3காl- விவரeகைள3 ெகா*/ ரவி, ராஜா எf- :;டாளிகளிW 
Xத$ கண3�கைளb-, நட4]3 கண3�கைளb- தயா! ெசnக. 

 
     ரவி 

`̀̀̀ 

ராஜா 

`̀̀̀ 

1-04-2003 அWைறய Xத$  1,00,000 60,000 

1-04-2003 அWைறய நட4]3 கண3� 3,000 ( ப ) 2,000 ( வ ) 

2003 – 2004 ஆ- ஆ*=W எ/4]க<  8,000 5,000 

Xத$ மீ@ வ;= 5,000 3,000 

எ/4] மீ@ வ;= 240 150 

2003-2004 ஆ- ஆ*=W இலாப4 
பe� 

12,000 10,000 

கழி" ெபPற@ 1,200 1,000 

:;டாளியிW ஊதிய- 4,000 ––––––– 

( அ$ல@ ) 
X , Y  எWற இ> :;டாளிகளிW சமமாக இலாப ந;ட?ைத4 
பகி!J@ெகா*/ ெதாழி$ ]IகிWறன!. X எWபவ>3� மாத ஊதியமாக 

`.`.`.`.5,000 வழeக"-,Y  எWபவ>3� கழி"3� பிW உ<ள நிகர இலாப?தி$ 
10% கழி" வழeக"- ஒ4]3ெகா<ள4ப;/<ள@. ஊதிய- மP_- 

கழி"3� XW நிகர இலாப- `̀̀̀....1,48,000. இலாப ந;ட4 பகி!"3 
கண3ைக? தயாI3க"-. 
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