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�வ்யா ெடக்ஸ்ைடல்ஸ் ��ெடட ்ஒன்� �.10 �கம�ப்�ைடய 500 சாதாரணப் பங்�களின் �தல் அைழப்�ப் பணம் �.2
�தம் மற்�ம் இ�� அைழப்� �.3 �தம் ெச�த்தாத காரணத்�னால் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்தனர.்இ�ல் 300 பங்�கைள
பங்ெகான்� �.6 �தம் ��வ�ம் ெச�த்தப் படட்ைவகளாக காவ்யா�ற்� ம� ெவளி�� ெசய்தனர.் ேதைவயானக்
��ப்ேபட�்ப் ப��கள் மற்�ம் ேபேரட�்க் கணக்�கைள�ம் தயாரிக்க. 
இராமன் ,இலட�்மணன்  என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 4:3 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர ்ேவலன்
என்பவைரச ் ேசரக்்க ��� ெசய்த �ற� ,�ன்வ�மா� ெசாத்�க்கள் மற்�ம் ெபா�ப்�க்கைள ம�ம�ப்��  ெசய்தனர.் 
(அ)கடட்ட  ம�ப்ைப  �.60,000 அ�கப்ப�த்த ேவண்�ம். 
(ஆ)ஐயக்கடன் ஒ�க்� �.800 �ைறக்க ேவண்�ம். 
(இ)இயந்�ர ம�ப்ைப �.16,000, அைறகலன் �.4,000 மற்�ம் சரக்��ப்� �.12,000 �ைறக்க ேவண்�ம் . 
(ஈ)ெகா�படாம�ள்ள  ெபா�ப்�க�க்� �.800க்�  வைக ெசய்ய ேவண்�ம் ம�ம�ப்�ட�்க்  கணக்ைகத் த�ரக்்க�ம். 
ஆனந்தன் ,பாஸ்கரன்  என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய  3:2 எ�ம்  ��தத்�ல்  இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர ்.அவரக்ள்
சந்�ரன் என்பவைர 1/3 �ட�்க்� இ�வ�ம் சமமாக �யாகம் ெசய்� ேசரத்்தனர.் ��ய இலாபப் ப�ர�்  ��தம் மற்�ம்
�யாக ��தம் கணக்��க.
ஒ�  நி�மம் பங்�ெகான்�க்�  �.20 �தம் 10,000 பங்�கைள �.5   �னைமத்�டன் ெவளி�டட்�.ெதாைக �ழ்கண்டவா�
ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன் ேபா� � 10

ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� (�னைமத்�டன் ) � 10

�தலாவ�  மற்�ம் இ��
அைழப்�ன்ேபா� � 5

11,000 பங்�க�க்கான �ண்ணப்பத்�ன் நிராகரிக்கப்படட்ன.���யான �ண்ணப்பங்க�க்காக ெதாைக
��ப்பப்படட்�.500 பங்�க�க்கான இ�� அைழப்�த் ெதாைகைய த�ர மற்ற அைனத்�த் ெதாைக�ம் ெபறப்படட்�.
��ப்ேபட�்ம் ப��கள் த�க .
�ன்றன், �மரன்   என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய  9 :7 எ�ம் ��தத்�ல்  இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.் 
�கன் என்பவைர  3/16 �ட�்க்�  ��வ�ம்  �ன்றன் �யாகம் ெசய்� ேசரத்்தனர ்.��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் மற்�ம்
�யாக ��தம் கணக்��க.
�லா, நீலா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 4:3 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.்கமலா என்பவைர 1/5
�ட�்க்�ச ்ேசரத்்தனர ்.அவரக்�ைடய ��ய இலாபப்  ப�ர�் ��தத்ைத�ம் �யாக ��தத்ைத�ம் கணக்��க.
��ய �டட்ாளி ேசரக்்ைக�ல்  �டட்ாண்ைம�ன் ெசாத்�கைள�ம்  ெபா�ப்�கைள�ம் ம� ம�ப்��  ெசய்வதன்
ப��கள் யாைவ ?
ேகா�லா, மாலா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய  4:3 எ�ம் ��தத்�ல்  இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.்சந்�ரா என்பவைர 3/7
�ட�்க்�ச ் ேசரத்்தனர.்இப்பங்�க்�  ேகா�லா  ெசய்�ம் �யாகம் 2/7 மற்�ம் மாலா ெசய்�ம் �யாகம் 1/7.��ய  இலாபப்
ப�ர�் ��தம் மற்�ம் �யாக ��தம் கணக்��க.
ஒ� நி�மம் �. 10 �தம் 20,000 பங்�கைள ெவளி�டட்�. ெதாைக �ழ்க்கண்டவா� ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன் ேபா�                �. 3 
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�                        �. 3 
�தல் மற்�ம் இ�� 
அைழப்�ன் ேபா�                          �. 4 அைனத்� பங்�க�ம் ஒப்பப்பட�் �ைறயாக ெச�த்தப்படட்�. ��ப்ேபட�்ப்
ப��கள் த�க.
ப்ரீத்� நி�மம் �.10 �தம் 5,000 பங்�க�க்�  �ண்ணப்பங்கள் வரேவற்ற�. �ழ்க்கண்டவா� ெதாைக ெச�த்தப்பட
ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன்   ேபா� �. 3
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� �. 2
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� �. 2
இ�� அைழப்�ன் ேபா� �. 3
ஆன� பங்�க�ம் ஒப்பப்பட�்  �ைறயாக ெச�த்தப்படட்� உரிய ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
ெபயரள� �தல் �.5,00,000 ெபற்�ள்ள ஒ� �ட�் பங்� நி�மம், அதைன �.100 �தம் 5,000 பங்�களாக �ரித்�
ெவளிப்படட்�. ெதாைக �ழ்கண்டவா� ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன் ெபா� �. 30
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� �. 20
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� �. 20
இ�� அைழப்�ன் ெபா� �. 20
அைணத்� பங்�க�ம் ஒப்பப்பட�் �ைறயாக ெச�த்தப்படட்�. 
உரிய ��ேபட�்ப் ப��கள் த�க. 
மணி,�ந்தரம் என்ற ஒ� நி�வனத்�ன் �டட்ாளிகள் �ைறேய 7:3 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கைள ப�ரந்்�
வந்தனர ்.�த்ைதயன் ��ய �டட்ாளியாகச ்ேசரக்்கப்படட்ார ்.மணி அவ�ைடய பங்�ல் 1/7 பங்�ம்,�ந்தரம் அவ�ைடய
பங்�ல் 1/3 பங்�ம் �யாகம் ெசய்�ன்றனர.்��ய இலாப ��தத்ைத�ம் ,�யாக ��தத்ைத�ம் கணக்��க.
அேசாக் வைரய� நி�மத்�ன் 300 பங்�கைள பங்ெகான்� �. 10 �தம் (��வ�ம் அைழக்கப்படட்ைவ) ைவத்��ந்த ராம்
என்பவர ்ஒ�க்�ட�்த் ெதாைகயான பங்ெகான்�ன் �� �. 3 மற்�ம் இ�� அைழப்�த் ெதாைகயாக பங்ெகான்�க்� �. 4
ெச�த்தத் தவறேவ பங்�கள் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்யப்படட்ன . இப்பங்�களில் 250 ஷ்யாம் என்பவ�க்� �. 2000 த்�ற்�,
ம�ெவளி�� ெசய்யப்படட்� . பங்� ஒ�ப்�ழப்� மற்�ம் ம�ெவளி�ட�்க்கான ப��கைளத் த�க .
�டல்க் வைரய� நி�மம் பங்ெகான்� �. 10 �தம் 1,00,000 பங்�கைள �ழ்க்கண்டவா� ெச�த்�ம் வண்ணம்
ெவளி�டட்�. �ண்ணப்பத்�ன் ேபா�                                 �. 3 
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�                                         �. 3 
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மற்�ம் �த ெதாைக�ைன ேதைவயானேபா� 1,50,000 பங்�க�க்� �ண்ணப்பம் ெபறப்படட்�. இயக்�நரக்ள்
�ைகயான பங்� �ண்ணப்பங்கைள நிராகரித்� �ண்ணப்பத் ெதாைக ��ம்பச ்ெச�த்தப்படட்�. ெபற ேவண்�ய
அைனத்� ெதாைக�ம் ெபறப்படட்�. இந்நடவ�க்ைககைள ஏ�களில் ப�� ெசய்க.
�ரீத்� ��ெடட ்�.100 �தம் 25,000 பங்�க�க்� �ண்ணப்பங்கள் வரேவற்ற�.�ழ்கண்டவா� ெதாைக ெச�த்தப்பட
ேவண்�ம். 
�ண்ணப்பத்�ன் ேபா�                     �.30  
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�                             �.40 
�தல் மற்�ம் இ�� அைழப்�         �.30 
ெபா�மக்களிட��ந்� 30,000 பங்�கள் ெபறப்படட்ன.அ�கமாக ெபடர்ா பங்�கள் �தான �ண்ணப்பங்கள்
இயக்�நரக்ளால் நிராகரிக்கப்படட்ன.அைனத்�த் ெதாைக�ம் �ைறயாகப் ெபறப்படட்�.ேபேரட�்க் கணக்�கைள
தயாரிக்க.
சந்ேதாஷ் வைரய� நி�மம் பங்ெகான்� �.100 �தம் 5,000 ேநரை்மப் பங்�கைள ெபா�மக்க�க்�
ெவளி�டட்�.ெதாைக �ழ்வ�மா� ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன்  ேபா� � 30
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� � 30
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� � 40
ெபா� மக்களால்   ஒப்பப்படட் 4,000 பங்�கள் ஒ�க்�� ெசய்யப்படட்ன.200 பங்�கள் �தான அைழப்�த் ெதாைக த�ர
ஏைனய ெதாைககள் அைனத்�ம் ெபறப்படட்�. ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
அ�ண் ��ெடட ்�.10 �தம் 20,000 பங்�கைள 10% தள்�ப��ல் ெவளி�டட்�. 
�ண்ணப்பத்�ன் ேபா�                                   �.2.50 
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�                                           �.3.00 
�தல் மற்�ம் இ�� அைழப்�ன் ேபா�       �.3.50 
200 பங்�கள் �தான இ�� அைழப்� த�ர ஏைனய ெதாைககள் அைனத்�ம் ெபறப்படட்ன.இப்பங்�கைள உரிய
அ��ப்� ெகா�த்� நி�மம் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்த�.  ஒ�ப்�ழப்�க்கான.ப��ைனச ்ெசய்க.
�ேத�, �ந்�யா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர ்.அவரக்ள் பாத்�மா
 என்பவைர �டட்ாண்ைம�ல் ேசரக்்க ��� ெசய்�  �ழ்க்கா�ம் ெசாத்�க்கள் ,ெபா�ப்�க்கைள  ம� ம�ப்��
ெசய்தனர.் 
(அ)ஏ�களில் ப�� ெபறாம�ள்ள  �த��கள் � 18,000 தற்ெபா�� ப�� ெசய்தல் ேவண்�ம் . 
(ஆ)சரக்��ப்� , அைறகலன்  மற்�ம் எந்�ரத்�ன் ம�ப்�கைள   �ைறேய � .18,000  � .6,000,            �.30,000 என �ைறக்க
ேவண்�ம். 
(இ)ெதா�லாளரக்�க்�  ஈட�்த்ெதாைக � .24,000க்� ஒ�க்�  உ�வாக்க ேவண்�ம் . 
��ப்ேபட�்ப்  ப��கள் தந்� ,ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்ைகத் தயாரிக்க�ம்.
ஒ�  நி�மம் �.10 �தம் 10,000 பங்�கைள �.1 தள்�ப��ல் ெவளி�டட்�.ெதாைக �ழ்கண்டவா� ெச�த்தப்பட
ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன் ேபா� � 3
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� (தள்�ப��டன் ) � 4
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� � 2
அைணத்� பங்�க�ம் ஒப்பப்பட�் �ைறயாக ெச�த்தப்படட்�. 
உரிய ��ேபட�்ப் ப��கள் த�க  
கனி வைரய� நி�மம், ஒ�க்�ட�்ப் பணம் பங்ெகான்�க்� �. 3 மற்�ம் இ�� அைழப்�ப் பணம் பங்ெகான்�க்� �. 4
ெபறப்படாைமக்கான ��ம�. சாந்தா அவரக்ளின் 20 பங்�கைள (பங்ெகான்� �. 10 �ற்�ம் அைழக்கப்படட்�)
ஒ�ப்�ழப்� ெசய்த�. அவர ்�ண்ணப்ப ெதாைகயான பங்ெகான்�ற்� �. 3 ெச�த்� இ�ந்தார.் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்த
பங்�கள் பங்ெகான்� �. 8 �தம் ��வ�ம் ெச�த்தப்படட் பங்�களாக ேஜாஸ்��க்� ம�ெவளி�� ெசய்யப்படட்�.
ஒ�ப்�ழப்� மற்�ம் ம�ெவளி�ட�்க்கான ப��கைளத் த�க.
�ைனமத்�ல் ெவளி�டட் பங்�கைள ஒ�ப்�ழப்� ெசய்வதற்கான ��ப்ேபட�்ப் ப�� த�க.
கலாவ�,மால� என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 4:3 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.்�லாவ� என்பவைர 1/3
�ட�்க்�ச ்ேசரத்்�க் ெகாண்டனர.்நற்ெபயர ்�ன்� ஆண்�களின் சராசரி  இலாபத்�ல்  இரண்� ஆண்� ெகாள்�தல்
எனக்ெகாண்� ம�ப்�டப்படட்�.�ன்� ஆண்�களின் இலாபங்கள் �ைறேய �.44,000, �.56,000,�.68,000 ஆ�ம்.
�ழ்க்கா�ம் த�ணங்களில்  ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத்  த�க. (அ)நற்ெபயர ்இ�வைர ஏ�களில் இல்லாம��ந்தால் 
(ஆ)ஏ�களில் நற்ெபயரின் ம�ப்�  �.28,000 எனக்  காடட்ப்பட�்�ந்தால் . (இ)ஏ�களில் நற்ெபயரின் ம�ப்� � .1,68,000 எனக்
 காடட்ப்பட�்�ந்தால். 
�ேரஷ் வைரய� நி�மத்�ன் அங்�கரிக்கப்படட் �தல் �.20,00,000. பங்� ஒன்�க்� �.10 �தம் 2,00,000 பங்�களாகப்
�ரிக்கப்பட�் �ட�்�வாக்கப்படட்�.அ�ல் 1,90,000 பங்�கைள நி�மம் ெபா� மக்க�க்� ெவளி�டட்�. ஆனால்,ெபா�
மக்கள் அவற்�ல் 1,80,000 பங்�கைள ஒப்�னர.்பங்� ஒன்�க்� �.6 �தம் இயக்�நரக்ள் ெச�த்தக் ேகாரினர.்அவற்�ல்
1000 பங்�க�க்கான அைழப்�ப் பணம் �.2 த�ர அைனத்�ப் பண�ம் ெபறப்படட்�.பல்வைகயான பங்� �தைலக்
கணக்�ட�ம்.
�ேளாபல் வைரய� நி�மம் �. 100 �தம் 6,000 பங்�கைள �.20 �ன்னமத்�ன் ெவளி�டட்�. ெதாைக �ழ்கண்டவா�
ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.
�ண்ணப்பத்�ன் ேபா� � 30
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� (�ன்னமத்�டன்) � 50
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� � 30
இ�� அைழப்�ன் ேபா� � 10
அைணத்� பங்�க�ம் ஒப்பப்பட�் �ைறயாக ெச�த்தப்படட்�. உரிய ��ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
காந்�ம� நி�மத்�ன் ெபயரள� �தல் ற்�.1,00,000 பங்�ெகான்� �.10 �தம் ப�� ெசய்யப்படட்� . இ�
ெபா�மக்க�க்� 6,000 பங்�கள் ெவளி�� ெசய்த�. ஆனால் 8,000 பங்�கள் ேவண்� �ண்ணப்பங்கள் ெபறப்படட்ன 1,000 
பங்�க�க்கான �ண்ணப்பங்கைள இயக்�னரக்ள் நிராகரித்� ��ம்��டட்னர.்1,000 பங்�கள் �தான
�ண்ணப்பத்ைத ெதாைக ஒ�க்�ட�்ற்� சரிக்டட்ப்படட்�. பங்�கள் �� �ன்வ�மா� ெதாைககள் ெபறப்படட்ன.
�ண்ணப்பத்�ன்  ேபா� பங்�க்ெகான்�க்� �. 3 �தம்;  ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�  பங்�க்ெகான்�க்� �. 3 �தம்; ��த்
ெதாைக �தலாவ� மற்�ம் இ�� அைழப்�ல். 100 பங்�கைள ைவத்��ந்த பங்�தாரர ்ஒ�வர ்அளப்�த் ெதாைகைய
ெச�த்�த் தவ�யதன் காரணமாக அவரின் பங்�கள் ஒற்�ப்�ைழ� ெசய்யப்படட்ன, ேதைவயான �ரிேபட�்ப்
ப��கைளத் த�க.
ஒ� நி�மம் 10% �ைனமத்�ல் ெவளி�டப்படட் (பங்ெகான்�ன் ம�ப்� �.100) 100 பங்�கைள ஒ�ப்�ழப்�
ெசய்த�.இப்பங்�கள் �� �தல் அைழப்�த் ெதாைக பங்ெகான்�ற்� �.30 ெபறப்பட�ல்ைல.இ�� அைழப்�த் ெதாைக
�.20 இன்�ம் அைழக்கப்பட�ல்ைல. இப்பங்�கைள �.80 ெச�த்தப்படட்ைவகளாக பங்ெகான்� �.70 �தம்
ம�ெவளி�� ெசய்யப்படட்�. பங்�களின்  ஒ�ப்�ழப்�  மற்�ம் ம�ெவளி�ட�்க்கான ப��கைளத் த�க.
�லா வைரய� நி�மத்�ன் இயக்�நரக்ள் ஒன்� �. 10 ம�ப்�ைடய 2000 பங்�கைள இ�� அைழப்� �. 2.50 ெச�த்தாத
காரணத்�னால் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்தனர.் இ�ல் 1800 பங்�கைள பங்ெகான்� �. 6 �தம் ��வ�ம் ெச�த்தப்படட்
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பங்�களாக ம� ெவளி�� ெசய்தனர.் ேதைவயான ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத் த�க.
�ரீன் நி�மம் �. 100 �தம் 40,000 பங்�கைள �. 10 தள்�ப��ல் ெவளி�டட்�. ெதாைக �ழ்க்கண்டவா� ெச�த்தப்பட
ேவண்�ம். �ண்ணப்பத்�ன் ெபா��                                             �. 20 
ஒ�க்�ட�்ன் ெபா��  (தள்�ப��டன்)                �. 4 
இ�� அைழப்�ன் ேபா�                                                �. 25 பங்�கள் அைனத்�ம் �ண்ணப்�க்கப்பட�் ஒ�க்�� ெசய்யப்படட்ன.
உரிய ேநரத்�ல் அைனத்� ெதாைகக�ம் ெபறப்படட்ன. ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
�டட்ாளி ஒ�வர ்�ல�ம் ெபா��, �டட்ாண்ைம�ன் ெசாத்�க்கைள�ம் ெபா�ப்�கைள�ம் ம�ம�ப்�� ெசய்வதன்
ப��கள் யாைவ ?
ெசண்பகம் வைரய� நி�மம் �.100 ��தம் 20,000 பங்�கைள �ன்வ�மா� ெச�த்�ம் வண்ணம் ெவளி�டட்�.
�ண்ணப்பத்�ன்  ேபா� � 25
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� � 25
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� � 20
இ�� அைழப்�ன்  ேபா� � 30

18,000 பங்�க�க்� �ண்ணப்பங்கள் ெபறப்பட�் ஒ�க்�� ெசய்யப்படட்ன.200 பங்�க�க்கான இ�� அைழப்�த்
ெதாைக�ம் ெபறப்படட்� ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
ேமரி வைரய� நி�மம் �. 10 �தம் 1000 பங்�கைள �. 2 �ைனமத்�ல் ெவளி�டட்�. �ண்ணப்பத்�ன் ேபா�                �. 4 
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�                        �. 4   (�ைனமத்�டன்) ேதைவ�ள்ள ெபா�� ��த் ெதாைக அைழக்கப்ப�ம். அைனத்�
பங்�க�ம் ஒப்பப்பட�் �ைறயாக ெச�த்தப்படட்�. உரிய ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
ஒ� நி�மத்�ன் இயக்�நரக்ள் �ற்�ம் அைழக்கப் ெபற்ற �.10 ம�ப்�ைடய 100 பங்�கைள ஒ�ப்�ழப்� ெசய்தனர ்.
அவற்�ன் �� �தல் அைழப்� பங்ெகான்�க்� �.2 �த�ம் , இ�� அைழப்� �. 3 �த�ம் ெச�த்தப்பட �ல்ைல . இ�ல்
60 பங்�கைள ��வ�ம் ெச�த்தப்படட்ைவகளாக பங்ெகான்� �. 6 �தம் ம�ெவளி�� ெசய்த�. ேதைவயான
��ப்ேபட�்ப் ப��கைள இந்நடவ�க்ைகக�க்�த் த�க.
M ,G என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றனர.் L என்ற ��ய �டட்ாளிையச்
ேசரப்்பைத �ன்னிட�் ,அவரக்ள் அந்நி�வனத்�ன் ெசாத்�க்கைள�ம் ,ெபா�ப்�க்கைள�ம் �ன்வ�மா� ம�ம�ப்��
ெசய்ய ��� ெசய்�ன்றனர.் 
(அ)ஏ�களில் ப�� ெபறா �த��கள் �.12,000 ஐ இப்ெபா�� ப�� ெசய்ய ேவண்�ம். 
(ஆ)சரக்��ப்� ம�ப்ைப �.3,000ம் ,அைறகலன் ம�ப்ைப �.1,000ம் எந்�ரத்�ன் ம�ப்ைப �.5,000ம் �ைறக்க ேவண்�ம். 
(இ)ெகா�படாம�ள்ள ெபா�ப்�க்க�க்� �.4,000 ஒ�க்� உ�வாக்க ேவண்�ம்.��ப்ேபட�்ப்ப��கள்
தந்�,ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� காட�்�க.
�த்யா ��ெடட ்�தல் அைழப்�ப் பணம் பங்ெகான்�க்� �.20 மற்�ம் இ�� அைழப்�ப் பணம் பங்ெகான்�க்� �.30
ெபறப்படாைமக்கான, ேரா�ணி அவரக்ளின் 100 பங்�கைள (பங்� ஒன்� �பாய் 100 �ற்�ம் அைழக்கப்படட்�)
ஒ�ப்�ப்� ெசய்த�. ஒ�ப்�ழப்� ெசய்த பங்�கள், ெகௗத�க்� ம�ெவளி�� ெசய்யப்படட்�.ேதைவயான
��ப்ேபட�்ப் ப��கள் மற்�ம் ேபேரட�்க் கணக்�கைள�ம் தயாரிக்க.
ஒ� நி�மத்�ன் இயக்�நரக்ள் ஒன்� �. 10 ம�ப்�ைடய 200 சாதாரண பங்�கள் �� இ�� அைழப்�த் ெதாைகயான �. 2
ெச�த்தாத காரணத்�னால் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்தனர ். இப்பங்�கள் �. 1500க்� ம� ெவளி�� ெசய்யப்படட்ன . ேமற்கண்ட
நடவ�க்ைககைள ப�� ெசய்க .
மாரி வைரய� நி�மம் பங்ெகான்� �.100 �தம் 1000 பங்�கைள ெபா�மக்க�க்� �.5 தள்�ப��ல் �ன்வ�மா�
ெச�த்�ம் வண்ணம் ெவளி�டட்�.
�ண்ணப்பத்�ன்  ேபா� � 20
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா� � 25
�தலாவ� அைழப்�ன் ேபா� � 20
இ�� அைழப்�ன்  ேபா� � 30
அைணத்� பங்�க�க்�ம் �ண்ணப்பம் ெபறப்பட�் ஒ�க்�� ெசய்த 100 பங்�க�க்கான இ�� அளப்�த் ெதாைக
இயக்�னரக்�டன் ெசய்� ெகாண்ட ஏற்பாட�்ன்ப� �தலாவ� அைழப்�ன் ேபாேத ெபறப்படட்�.��ேபட�்ப் 
ப��கள் த�க
�னாட�் வைரய� நி�மம் ஒன்� �. 10 �கம�ப்�ைடய 100 சாதாரணப் பங்�களின் ��  �. 6 மட�்ம் அைழப்�
��த்��ந்த நிைல�ல் இ�� அைழப்பான �. 2 ெச�த்தாத காரணத்�னால்  ஒ�ப்�ழப்� ெசய்தனர ். இந்த ஒ�ப்�ழப்�
ெசய்த பங்�கள் பன்ெகான்� �.7 �தம் ��வ�ம் ெச�த்தப்படட்ைவகளாக ெவளி�டப்படட்ன. ேதைவ ப��கைள
நி�மத்�ன் ��ப்ேபட�்ல் த�க.
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