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Answer All 30 x 5 = 150

அேசாக் என்ற �யாபாரி�ன் ஏ�களி��ந்� எ�க்கப்படட் இ�ம்�களி��ந்� 31.12.2017 ஆம் நாைளய
இ�ப்பாய்�ைனத் தயாரிக்க�ம்.
  �.   �.
கடட்டம் 20,000ேபாக்�வரத்� ெசல�கள்3,500
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்3,000 சம்பளம் 5,600
கடனாளிகள் 20,000�தல் 40,000
வங்� ெராக்கம் 16,800அைறகலன் 10,000
வாடைகப் ெபற்ற� 5,000 ேமாடட்ார ்வாகனம் 5,000
நன்ெகாைட அளித்த� 2,500 �ைன�ரிைம  2,000
ெபற்ற கடன் 42,000நற்ெபயர் 3,000
காப்�� ெச�த்�ய� 1,600    
��ப்ேபட�்ல் �ழ்க்கண்ட ெதாடக்கப் ப��ைனப் ப�� ெசய்க.
ெராக்கம் � 2,000
இயந்�ரம் � 50,000
அைறகலன் � 5,000
கடனீந்ேதாரக்ள்� 13,000
கடனாளிகள் � 18,000
ேமாடட்ார ்வாகனப் ெபா�டக்ைள �ற்பைன ெசய்�ம் கண்ணன் என்பவர� ஏ�களி��ந்� 2017 மாரச் ்31ஆம்
நாளன்� எ�க்கப்படட் கணக்�களின் �ன்வ�ம் இ�ப்�களி��ந்� இ�ப்பாய்� தயாரிக்க�ம்.
  �.   �.
ைகெராக்கம் 5,500 ேநர�ச ்ெசல�கள் 5,500
ெபற்ற தள்�ப� 300 ெவளித்�க்�க் ��3,500
கடனீந்ேதார் 15,000�தல் 45,000
கடட்டம் 50,000ெகாள்�தல் 49,700
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்�6,000 �ற்பைன 59,400
��.இரா� அவரக்ளின் உரிய �ைண ஏ�களில் �ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைளப் ப�� ெசய்க.
2017 நவம்பர ்
1

ேகாபா�ட��ந்�  வாங்�ய� 300 �டை்டகள் ேகா�ைம , �டை்ட ஒன்� � 100 �தம் , �யாபார
தள்�ப� 10%    

2017 நவம்பர்
3

 �மாரிட��ந்� �டை்ட ஒன்� � 900 �தம் 150 �டை்டகள் அர� 10% �யாபாரத் தள்�ப� க�த்�
வாங்�ய�.   

2017 நவம்பர்
5 நவம்பர ்1 இல் வாங்�ய�ல் 10 �டை்டகள் ேகா�ைம ேகாபா�க்� ��ப்�ய�. 
2017 நவம்பர்
7 �டை்ட ஒன்� � 1,200 �தம்  50 �டை்டகள் அர� �வா�ற்� 5% �யாபாரத் தள்�ப��ல் �ற்ற�.  
2017 நவம்பர்
12

�டை்ட ஒன்� 1,300 �தம் 25 �டை்டகள் ேகா�ைம ,10% �யாபாரத் தள்�ப�க்�ள் சரம்ா�ற்�
�ற்ற�.  

2017 நவம்பர்
14 15 �டை்டகள் அர� �மா�க்� ��ப்பப்படட்�   
2017 நவம்பர்
15 5 �ைடகள் அரி�ைய �வா ��ம்�ய�ப்�னார ்     
2017 நவம்பர்
17 �டை்ட ஒன்� � 950 �தம் 200 �டை்டகள் ேகா�ைம ராஜனிட ��ந்� வாங்�ய�   
2017 நவம்பர்
24 50 �டை்டகள் ேகா�ைம ராஜ�க்� த் ��ப்�ய�   
�ழ்க்கண்ட நடவ�க்ைககைள ��.அமர ்அவரக்ளின் ேபேரட�்ல் ேநர�யாகப் ப�� ெசய்� இ�ப்�கைளக்
காண்க.
2018 மாரச் ்  � 
1 ெராக்கத்�ற்� சரக்� வாங்�ய�  25,000
2 ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற�  50,000
3 ேகா� என்பவரிட��ந்� கடன் ேபாரில் சரக்� வாங்�ய� 19,000
5 இராபரட் ்என்பவ�க்� கடன் ேபரில் சரக்� �ற்ற�   8,000
7 இராபரட்�்ட��ந்� ெபற்ற�  6,000
9 ேகா�க்� ெச�த்�ய�  5,000
20 ெராக்கத்�ற்� அைறகலன் வாங்�ய�   7,000
�ேழ தரப்பட�்ள்ள நடவ�க்ைககைளக் ெகாண்� ��.சங்கர ்அவரக்ளின் ஜ�ைல 2015-ம் ஆண்�க்�ரிய
�ற்பைன ஏ� தயார ்ெசய்� ேபேரட�்க் கணக்�களில் எ�த்ெத��க.
2015 �ைல 5எஸ் எஸ் �ேரடரஸ்்க்� கட�க்� �ற்ற� 
  10 நாற்கா�கள் ஒன்� � 250 �தம் 
  10 ேமைஜகள் ஒன்� � 850 �தம் 10% தள்�ப� அ�ம�க்க�ம் 
8  இராஜா�ற்�  ெராக்கத்�ற்� �ற்ற சரக்�    
  15 நாற்கா�கள் ஒன்� � 250 �தம் 
20 ேமாகன் & ேகா�ற்� �ற்ற� 
  5 அலமாரிகள் ஒன்� � 2200 �தம்  
  10 ேமைஜகள் ஒன்� � 850 �தம் 
23 நாராய�க்� பைழய கணிப்ெபா�கைள கட�க்� �ற்ற� � 5,000
28 �மர�க்� ெராக்க �ற்பைன 
  10 நாற்கா�கள் நாற்கா� ஒன்� � 250 �தம் 
��ம� அ�தா அவரக்ளின் ஏ�களில் �ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைளக் ��ப்ேபட�்ல் ப�� ெசய்க.
ஜனவரி 2018  �
1 ��ம� அ�தா ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய� 50,000
2 ெராக்கக் ெகாள்�தல் ெசய்த� 10,000
5 ேமாகன் என்பவரிட��ந்� கடனாக ெகாள்�தல் ெசய்த�6,000
7 வங்��ல் ெச�த்�ய� 5,000
10 அைறகலன் வாங்�ய� 2,000
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20 �ேர�ற்� கடனாக �ற்பைன ெசய்த� 5,000
25 ெராக்க �ற்பைன 3,500
26 ேமாக�க்�ச ்ெச�த்�ய� 3,000
31 ஊ�யம் வழங்�ய� 2,800
�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள ��ம�. ல�தா�ன் தனிப்பத்� ெராக்க எட�்ல் ப�� ெசய்க.
    � 
2016 
ஆகஸ்ட ்1ைக��ப்� ெராக்கம்  46,000
3 வங்��ல் ெச�த்�ய�  12,000
4 ெராக்க �ற்பைன  24,000
5 மணி என்பவ�க்� கட�க்� �ற்பைன ெசய்த�. 3,000
7 அச�்க்கடட்ணம்   3,000
9 நேடசனிட��ந்� காேசாைல ெபற்ற�  8,000
12 பங்காதாயம் ெபற்ற�  2,000
14 கணிப்ெபா� வாங்�ய�  35,000
17 மணி�ட��ந்� ெராக்கம் ெபற்ற�  3,000
24 வங்����ந்� பணம் எ�த்த�  2,000
கணக்�யல் சமன்பாட�்ன்ப� ��படட் ெதாைக�ைனக் ��ப்��க.
  ெசாத்�கள்=ெபா�ப்�கள்+�தல்
அ] � 20,000 =� 15,000 +?
ஆ]? =� 5,000 +� 10,000
இ] � 10,000 =? +� 8,000
�ழ்க்கண்ட நடவ�க்ைககைள ��.காரத்்�க் அவரக்ளின் ேபேரட�்ல் ேநர�யாகப் ப�� ெசய்� இ�ப்�கைளக்
காண்க.
2018 
ஜனவரி  �
1 இரெம�ட��ந்� ெபற்ற�  1,60,000
5 சரக்� வாங்�ய�  60,000
6 �ேர�ற்� �ற்பைன ெசய்த�  30,000
15 தாளனிட��ந்� ெகாள்�தல் ெசய்த�  40,000
18 கேணச�க்� �ற்பைன ெசய்த�  50,000
20 ெசாந்தப் பய�க்� எ�த்த�  18,000
25 க�� ெபற்ற�  20,000
30 வாடைக ெச�த்�ய�  5,000
31 ஊ�யம் வழங்�ய�  10,000
ெகா�க்கப்பட�்ள்ளவற்���ந்� இயந்�ரக் கணக்ைகத் தயாரிக்க�ம்.
2012 
ஜனவரி   � 
1 ைக���ந்த இயந்�ரத்�ன் ம�ப்�  4,000
3 ெராக்கத்�ற்� இயந்�ரம் வாங்�ய�  4,000
30 ராம் அவரக்ளிட��ந்� இயந்�ரம் வாங்�ய� 6,000
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2018 மாரச் ்31ல் ��.�த்� அவரக்ளின் ெராக்க ஏ� உணரத்்�ம் வங்���ப்ைப
கண்���. 
[அ] 31.3.2018 ல் ெசல்ேலட�்ன் வர��ப்� � 2,500 
[ஆ] வங்�க் கடட்ணம் � 60 ெராக்க ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
[இ] ஏற்கனேவ � 3,500 க்� ெச�த்�ய காேசாைலகளில் � 1,000 த்�ற்கான காேசாைல இன்�ம் வங்�யாளரால்
வர� ைவக்கப்பட�ல்ைல. 
[ஈ] ஏற்கனேவ � 4,500 க்�ச ்ெச�த்�ய காேசாைலகளில் � 3,800 க்கான காேசாைலகள் தான் வங்��ல்
�ன்னிைலப்ப�த்தப்பட�்�க்�ன்றன. 
[உ] வங்�யாளர ்ேநர�யாக வ��த்த பங்காதாயம் � 400 இன்�ம் ெராக்க ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
[ஊ] 31.3.2018 �ன்னர ்காேசாைல அவம�க்கப்படட்� � 600 ெராக்க ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
��.இளவர��ன் ெராக்க ஏ� �8,000 வங்� ேமல்வைரப் பற்��ப்ைப 31 அக்ேடாபர ்2015ல் காட�்ய�.ெராக்க
ஏடை்ட�ம் வங்� ெசல்ேலாடை்ட�ம் ஒப்� ேநாக்�ம் ேபா� �ன்வ�பைவ ெதரிய வந்தன. 
[அ] வங்��ல் ெச�த்�ய � 1,400 க்கான காேசாைல 31 அக்ேடாபர ்வைர வ�லாக�ல்ைல. 
[ஆ] ��த்த காேசாைலகளில் � 720 அக்டாபர ்31 வைர ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப்ப�த்தப்பட�ல்ைல. 
[இ] வங்�யால் ப�� ெசய்த ேமல்வைரப் பற்� �தான வட�் � 110 ெராக்க ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
[ஈ] ெசப்டம்பர ்1ல் தள்�ப� ெசய்த � 800 ம�ப்�ள்ள ெப�தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�்க்� பணம் ம�க்கப்படட்�. 
[உ] வா�க்ைகயாளர ்வங்��ல் ேநர�யாக ெச�த்�ய� � 450 க்� ெராக்க ஏட�்ல் ப�� இல்ைல. 
31.3.2015 ல் வங்� சரிகட�்ம் பட�்யைல தயாரிக்க�ம். 
�ழ்க்கண்ட இ�ப்பாய்�ல் �ல �ைழகள் உள்ளன. அவற்ைற சரிெசய்� �ண்�ம் ஒ� இ�ப்பாய்ைவத்
தயாரிக்க�ம்.       
31.3.2017 ஆம் நாளன்ைறய இ�ப்பாய்�
வ.எண் கணக்�ன் ெபயர் ேப.ப.எண் பற்� இ�ப்� �. வர� இ�ப்� �.
1. கடட்டம்   60,000  
2. இயந்�ரம்   17,000  
3. ெகாள்�தல் ��ப்பம்   2,600  
4. வாராக்கடன்   2,000  
5. ெராக்கம்   400  
6. ெபற்றத் தள்�ப�   3,000  
7. வங்� ேமல்வைரப்பற்�   10,000  
8. கடனீந்ேதார்   5,000  
9. ெகாள்�தல்   1,00,000  
10. �தல்     72,800
11. ெபா�த்�ைககள்     5,600
12. �ற்பைன     1,04,000
13. கடனாளிகள்     60,000
14. வட�்ெபற்ற�     2,600
  ெமாத்தம்   2,45,000 2,45,000
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� ��.உதயக்�மார ்அவரக்ளின் வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்யைலத் தயாரிக்க. 
[அ] ெராக்க எட�்ன்ப� இ�ப்� �1,500 
[ஆ] வங்��ல் ெச�த்��ம் வ�லாகாத� � 100 
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[இ] அளித்த காேசாைலகள் ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப்ப�த்தப்பட�ல்ைல � 150 
[ஈ] வங்� அளித்த வட�் � 20    
�ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைளக் ெகாண்� ��.�ந்தரின் �ப்பத்� ெராக்க ஏட�்ைனத் தயார ்ெசய்க. 
2018
மாரச்1் �ந்தர ்� 2,00,000 ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�னார.்  

2 வங்��ல் ெச�த்�ய� �
50,000

4 ெராக்கக் ெகாள்�தல் �
5,000

5 காேசாைல ��த்� சரக்� வாங்�ய� �
6,000

6 நாத�க்� சரக்� கட�க்� �ற்ற� �
5,000

6 மேனா�ட��ந்� காேசாைல ெபற்ற�  � 490
  தள்�ப� அளித்த� � 10
10 வண்�ச ்சத்தம் ெகா�த்த�  �

1,000
12 அ�வலகத் ேதைவக்காக வங்����ந்� பணம் எ�த்த� �

10,000
15 �ந்த�க்�ச ்ெச�த்�ய ெராக்கம்  �

4,960
  அவர ்அளித்த தள்�ப� � 40
20 � 4,950 க்� காேசாைல நாதனிட��ந்� ெபறப்பட�் அவர ்கணக்� �ரக்்கப்படட்� அக்காேசாைல

உடேன வங்��ல் ெச�த்தப்படட்�.  
��. ெசந்�ல் அவரக்ளின் பா�ப�த்தப்படட் �ல்லைற ெராக்க ஏட�்ைன �ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைளக்
ெகாண்� தயார ்ெசய்க. 
ஏப்ரல் 1, 2016 அன்� � 1500 �ன்பண �ட�்த் ெதாைக�டன் �ல்லைறக் காசாளர ்ெராக்க ஏடை்டத்
ெதாடங்�னார.்
2016 ஏப்ரல்   �
1 அஞ்சல் தைலகள் வாங்�ய� 50
2 �த்தம் ெசய்�ம் ெதா�லளிக்�க் ெகா�த்த�25
3 ேமலாளரின் பயணச ்ெசல� 457
6 �ம்ைபக்� அ�ப்�ய தந்� 44
7 எ��ெபா�ள் வாங்�ய� 68
10 சரக்ைக அ�ப்�யதற்கான வண்�ச ்சத்தம் 250
13 வாங்�ய சரக்�ற்க்கான வண்�ச ்சத்தம் 75
18 ��வண்� ப��பாரப்்�  30
19 தடட்ச�் எந்�ரத்ைத ப�� பாரத்்த� 75
22 ைம மற்�ம் ேகாந்� வாங்�ய� 23
24 �ளம்பரச ்ெசல�கள் 100
27 '� இந்�' நாளித�க்� சந்தா 125
28 வா�க்ைகயாள�க்� அளித்த ேதநீர் 12
�ழ்க்கண்ட நடவ�க்ைககைளக் ெகாண்� ஜ�ைல 2003 க் கான ��.இராம் அவரக்ளின் ெகாள்�தல் ஏ� தயார்
ெசய்க.ெகாள்�தல் ஏடே்டா� ெதாடர�்ைடய ேபேரட�்க் கணக்�கைள�ம் தயார ்ெசய்க. 
2018 �ப் 3  கண்ணன்  & ேகா�ட��ந்� கட�க்� வாங்�ய� 
  50 சலைவப் ெபட�்கள், ெபட�் ஒன்� � 500 �தம்  
   10 மாவைரக்�ம் இயந்�ரங்கள் -இயந்�ரம்  ஒன்� � 3000 �தம்  

6 �வா & �ரதர�்ட��ந்� ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய�   
  25 �ன் ���கள்  - �ன்��� ஒன்�  �  1,250 �தம் 

10 பாலன் & சன்�ட��ந்� கட�க்� வாங்�ய�    
  20 மாவைரக்�ம் இயந்�ரங்கள் இயந்�ரம் ஒன்� � 2,500 �தம்  
  10 �க்ஸகள்  - �க்� ஒன்� 3000 �தம்      

20 �மாரரிட��ந்�  கட�க்� கணிப்ெபா� ஒன்� வாங்�ய� � 35,000
           
பலராமன் என்பவரின் ஏ�களி��ந்� 31.12.2017 அன்� எ�க்கப்படட் இ�ப்�களி��ந்� இ�ப்பாய்� தயாரிக்க.
  �.   �.
�தல் 2,20,000ப��பாரப்்�ச ்ெசல� 2,400
எ�ப்�கள் 24,000 அ�வலக �ன்கடட்ணம் 2,600
அைறகலன் 63,500 அச�் எ��ெபா�ள் ெசல�2,700
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 62,050 வங்�க் கடன் 7,500
ெப�வதற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�் 9,500 கணிப்ெபா� 25,000
ெச�த்�வதற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�்88,100 ைகெராக்கம் 15,000
ெகாள்�தல் 88,100 ைகெராக்கம் 15,000
�ற்பைன 1,35,450வங்� ெராக்கம் 27,250
தள்�ப� அளித்த� 7,100 ெபா�ச ்ெசல�கள் 7,100
தள்�ப� ெபற்ற� 3,500 கடனீந்ேதார் 7,600
��.�� அவரக்ளின் ெராக்கம் மற்�ம் தள்�ப� பத்�க�ைடய ெராக்க ஏட�்ல் �ழ்க்கா�ம்
நடவ�க்ைககைளப் ப�� ெசய்க.
    � 
2017 
ெசப்டம்பர ்1ைக��ப்� ெராக்கம்  19,000
3 ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற�  10,000
4 ெவங்கட�்ட��ந்� கட�க்� சரக்� வாங்�ய�  18,000
6 ேமாகனிட��ந்� ெபற்ற� 4160,தள்�ப� அளித்த�  40
8 �ன்கடட்ணம் ெச�த்�ய�  850
9 வங்��ல் பணம் ெச�த்�ய�  20,000
14 ெவங்கட�்ற்� �. 17,600 ெச�த்�க் கணக்ைகத் �ரத்்�க் ெகாண்ட�.4,800
24 ேவல்��கனிட��ந்� ெராக்கம் ெபற்ற�  4,000
26 சம்பளம் ெகா�த்த�  4,000
28 வங்����ந்� பணம் எ�த்த� 5,000
�ன்வ�ம் �வரங்களில் இ�ந்� ��.ஜாக்கப் அவரக்ளின் ெசல்ேல� காட�்ம் வங்���ப்ைப 2010 �சம்பர ்31ல்
காண்க. 
[அ] 2010 �சம்பர ்31ல் ெராக்க ஏட�்னப�யான வங்���ப்� � 11,500. 
[ஆ] ��த்த காேசாைலகள் பணமாக்கப்படாதைவ � 1,750. 
[இ] வங்��ல் ெச�த்�ய காேசாைலகள் 31 �சம்பர ்2010ல் �ர�் ெசய்யப்படாத� � 2,150. 
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[ஈ] வங்� வ�ல் ெசய்த �த�ட�் �� வட�் � 275 ��த்� ெராக்க ஏட�்ல் ப�� இல்ைல. 
[உ] உள்�ர ்காேசாைல ேநர�யாக வங்��ல் ெச�த்�ய� � 250 ��த்� ஏட�்ல் ப�� இல்ைல. 
[ஊ] ெசல்ேலாட�்ன்ப� வங்�க் கடட்ணம் �95.         
��.�னிவாசன் அவரக்ளின் ஏ�களில் வங்� சரிகட�்ம் பட�்யைலத் தயாரிக்க.  
ெராக்க ஏ� 
ப                                                                                                வ 

நாள் �வரம் � நாள் �வரம் �
2003 �ப்.1 இ�ம்� �/ெகா 22,148 2003 �ப்.3மணி  2,822
18 �மார ் 12,000 15 �ரி  750
19 �ற்பைன [ராம்] 200 20 �தம்பரம்  87
28 பா� 8,345 20 ெகாள்�தல்[பத்மா] 182
28 க��[பா�] 810 26 சம்பளம்[ேசா�] 150
  ெவங்கேடசன்  3,412 26 �ந்தரம் 8,820
      28 ரங்கன்  2,346
        இ�ப்� �/இ    31,758
    46,915     46,915

ெசல்ேல�

நாள் �வரம் பற்� எ�ப்�கள் 
�

வர� ைவப்�கள் 
�

இ�ப்�/பற்� 
வர� 

2003 �ப்.1  இ�ப்� �/ெகா      22,148
4 மணி  2,822   19,326
16 �ரி  750   18,576
19 �மார ்   12,000 30,576
20 ராம்    200  
20 �தம்பரம் 87    
20 பத்மா  182   30,567
26 ேசா�  150   30,357
28 காப்�� கடட்ணம்  92    
  ெச.மா.�ட�்  2,500    
  பா�    810  
  �த்�    1,200  
  வட�்    32  
  �த�� �� வட�்    135  
  ெப.மா.�ட�்     750 30,692
�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைளக் ெகாண்� ெராக்கம்,வங்� மற்�ம் தள்�ப� பத்�கள் ெகாண்ட ெராக்க எ�
தயார ்ெசய்க.
    �
2018 ஜனவரி 1ெராக்க இ�ப்�  75,000
  வங்� இ�ப்�  45,000
3 வங்��ல் ெச�த்�ய�  60,000
4 அைறகலன் வாங்� காேசாைல ��த்த�   7,500
5 ப��பாரப்்�ச ்ெசல�  650
6 காேசாைல ��த்� வாங்�ய சரக்�  12,500
10 சந்�ரனிடம் ெபற்ற காேசாைல  21,000
  தள்�ப� அ�ம�த்த�  200
13 �த்��க்� வழங்�ய காேசாைல  11,500
  தள்�ப� ெபற்ற�  150
15 சார� நம� வங்�க் கணக்�ல் ேநர�யாகச ்ெச�த்�ய�. 15,000
20 அ�வலகச ்ெசல�ற்காக வங்����ந்� பணம் எ�த்த� 2,500
23 ெசாந்த ேதைவக்� வங்����ந்� பணம் எ�த்த�  500
�ன்வ�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்� ராயல் பரன்ிசச் மாரட்�்ன் �ற்பைன ஏட ்ைடத் தயார ்ெசய்க.

2017 ஜ�ன்  5
அர�ந்த் & ேகா�ற்� கட�க்� �ற்ற�  
20 ேமைஜகள் , ேமைஜ ஒன்� � 600 �தம் 
20 மற்க�கள் , நாற்கா� ஒன்� � 300 �தம்  

2017 ஜ�ன் 7
ஆனந்த் & ேகா�ற்� ெராக்கத்�ற்� �ற்ற� 
10 ேமைஜகள் , ேமைஜ ஒன்� � 300 � தம்  
20 நாற்கா�கள் , நாற்கா� ஒன்� � 150 �தம்    

2017 ஜ�ன் 10
பாஸ்கர ்& ேகா�ற்� கட�க்� �ற்ற�  
10 அலமாரிகள் , அலமாரி ஒன்� � 3000 �தம்  
10 ேமைஜகள் , ேமைஜ ஒன்� � 200 �தம் 

2017 ஜ�ன் 15பைழய தடட்ச�் இயந்�ரம் கட�க்� மத�க்� �ற்ற�  � 1,000   

2017 ஜ�ன் 20
ேகா�நாத்�ற்� கட�க்� �ற்ற�  
10 ேமைஜகள் , ேமைஜ ஒன்� � 1,000 � தம்  
2 �ழ�ம் நாற்கா�கள் , நாற்கா� ஒன்� � 1,200 � தம்      

��ம� வாணி அவரக்ளின் ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைளப் ப�� ெசய்க.
2018 மாரச்்
1 �ேர�ட��ந்� 100 �ேலா கா�க்ெகாடை்ட�ேலா ஒன்� �40 �தம் வாங்�ய�.

5ஹரி�ட��ந்� 80 �ேலா �த்�ள் , �ேலா ஒன்� � 20 �தம் வாங்�ய� 
12��ச�் , ேரகா �கர�்ட��ந்� 120 �ேலா சரக்்கைர �ேலா ஒன்� � 8 �தம் வாங்�ய�. 
18ெசன்ைன , ெப�மாள் ஸ்�ட�்��ந்� 40 �ங்கள் இனிப்� , �ன் ஒன்� � 200 �தம் வாங்�ய�.
20ெசன்ைன ேகா�ந்தா �ஸ்கட ்கம்ெபனி�ட��ந்� 20 �ன் �ஸ்ெகட�்கள் , �ன் ஒன்� � 400 �தம்
வாங்�ய�

��ம�. பா�ம��ன் ��ப்ேபட�்ல் �ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைகக்கைளப் ப�� ெசய்க.
�சம்பர ்2017  �
3 ெராக்கத்�ற்� சரக்� வாங்�ய� 84,500
7 தனலட�்�க்� கடனாக சரக்� �ற்ற� 55,000
9 க�� ெபற்ற� 3,000
10 ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற� 1,09,000
12 மகாலட�்��ட��ந்� சரக்� வாங்�ய� 60,000
15 ேரவ� அண்� ேகா�ட��ந்� 5 நாற்கா�கள் ஒன்� � 400 �தம் வாங்�ய�2,000
20 ேரவ� அண்� ேகா�க்� ெராக்கம் ெச�த்� கடைனத் �ரத்்த� 2,000

� ் ்� ்�
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Work Hard...                            Success is Yours...

*****************************************

28 ஊ�யம் வழங்�ய� வாடைக ெச�த்�ய� 5,000
�ழ்கண்ட ��ப்ேபட�்ப் ப��க�க்�ரிய நடவ�க்ைககைளத் த�க.
அ] ெராக்கக் க/� ப
       அைறகலன் க/�   
ஆ]வாடைக க/� ப
        ெராக்கக் க/�  
இ] வங்� க/� ப
       ெராக்கக் க/�  
ஈ) த�ழ்ச ்ெசல்� க/�ப
        �ற்பைன க/�  
31.12.2007 ற்கான �ழ்க்கண்ட தகவல்களி��ந்� ��.ெகளதம் அவரக்ளின் வங்� சரிகட�்ம் படட்யைலத்
தயாரிக்க�ம். 
[அ] ெராக்க ஏட�்ன்ப� இ�ப்� � 12,500 
[ஆ] அளித்த காேசாைலகளில் இ�வைர ெச�த்�ைகக்� �ன்னி�த்தப்படாதைவ � 1,900 
[இ] வங்��ல் ெச�த்�ய காேசாைலகளில் வ��த்� வர� ைவக்கப்படாதைவ � 1,200 
[ஈ] வங்� ெச�த்�ய காப்�ட�்க் கடட்ணம் � 500 
[உ] வா�க்ைகயாளர ்ேநர�யாக வங்�க்� ெச�த்�ய� � 800 
[ஊ] வங்� வ��த்த �த�� �தான வட�் � 200 
[எ] வங்�க் கடட்ணம் � 100     
�ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககளின் அ�ப்பைட�ல் கணக்�யல் சமன்பாட�்ைனக் காட�்க.
அ] ரம்யா ெதா�ல் ெதாடங்க ெராக்கம் ேபாடட்�  � 25,000
ஆ]ேசாபனா�ட��ந்� சரக்� ெகாள்�தல் ெசய்த� � 20,000
இ] அமலா � 18,000 அடக்க�ைல ெகாண்ட சரக்� �ற்ற�� 25,000
ஈ] ரம்யா ெதா����ந்� எ�த்த� � 5,000
�ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைள ��.இர� அவரக்ளின் ��ப்ேபட�்ல் ப�ந்�, ேபேரட�்ல் எ�த்ெத��
இ�ப்�கைளக் காண்க.
2017 ஜ�ன்   � 
1 இர� ெதா�ல் ெதாடங்க �த�� ெசய்த� 5,00,000
3 வங்��ல் ெச�த்�ய�  80,000
5 கடட்ம் வாங்�ய�  3,00,00
7 சரக்� வாங்�ய�  70,000
10 சரக்� �ற்ற�  80,000
15 வங்����ந்� ெராக்கம் எ�த்த�  10,000
25 �ன்கடட்ணம் ெச�த்�ய�  3,000
30 ஊ�யம் வழங்�ய�  15,000
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