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              பனிெர!டா$ வ&'( -  கண+&'பதிவிய0  

                  பாட$ –  4. நிதிநிைல அறி+ைக ப&'பா89----விகித ஆ89 

    ேநர$ : 45 நிமிட$                                                            மதி'ெப! : 50 

   I . ேகாABட இடDகைள நிர'(க :                                      16  x 1 = 16       

1. ---------------- நிதியி0 சாதாரண பD&Kத0,KMNOைம பD&Kத0 மPQ$ கா'( 

மி&திR$ உTளடD&$.  

2. அைனVW நXYைம விகிதDகZ$ -------------------- ெகா[+க'ப[$. 

3. -------------------------- ெசாVWகளி0 நPெபயY, ெதாட+க ெசல9கT தவிர ஏைனய நிைல^ 

ெசாVWகT  இட$ெபQ$. 

4. ------------------------ எMபW நிQவனVதிM நX!டகால நிதிைய+ &றி'பதா&$.  

5. சராசO சர+கி`'( கண+கி[வதP& ேபாWமான விவரDகT இ0ைலெயனி0 ------------ 

சராசO சர+கி`'பாக ெகாTZத0 ேவ![$.  

6. இய+க இலாப விகித$ 53% எனி0, இய+க விகித$ -----------------. 

7. நXYைம விகித$, விைரவிகித$ அ0லW ---------------------- என9$ அைழ+க'ப[கிறW. 

8. நட'( ெசாVWகT மPQ$ நட'( ெபாQ'(கZ+& இைடேயயான உறவானW ----------------

ஆ&$.  

9. ------------------------ அறி+ைக எMபW ஒ` கண+கா!AM கண+கிய0 பணியிM இQதி 

KAவா&$. 

10. ஆ![ ெதாட+கVதி0 சர+கிM மதி'( `.`.`.`.92,000. ஆ![ இQதியி0 சர+கி`'பிM 

மதி'( 64,000. எனி0, சராசO சர+கி`'பிM மதி'( ----------------- ஆ&$. 

11. விPற ெபா`ளிM அட+கவிைல `.`.`.`.    2,00,000. ஆ![ ெதாட+கVதி0 சர+கி`'( `.`.`.`.    55,000. 

ஆ![ இQதியி0 சர+கி`'( `.`.`.`.25,000. எனி0, சர+கி`'( விPபைன விகித$ --------------- 

ஆ&$. 

12. ------------------- விகித$ எVதைன Kைற வணிகVதி0 Kத0 gழ0கிறW எMபைத 

மடD&களிM வாயிலாக எ[VWைர'பW ஆ&$. 

13. இய+க^ ெசல9களி0 நிYவாக$, விPபைன மPQ$ -------------------- ெசல9கT அடD&$. 

14. விPபைன+&$ பயMப[Vத'பBட Kதh+&$ இைடேயயான உறவிைன -------------------- 

விகித$ என அைழ'பY. 

15. வணிக நிQவனVதிM இய+கV திறைன ------------------- நிYணயி+கிMறW. 

16. ---------------------- நிQவனVதிM பல$ மPQ$ பலவ XனVைத அறிய உத9கிறW                     

II.  அைனVW வினா+கZ+&$ விைடயளி :                        2 x 5 = 10 
17. பிMவ`$ விவரDகைள+ ெகா![ (ற- அக ெபாQ'(கT  விகிதVைத+ கா!க. 

கடனXB[' பVதிர$        `.`.`.`.    4444,00,000 

வDகி+கடM               `.`.`.`.    2222,00,000 

சாதாரண பD&Kத0     `.`.`.`. 1,35,000 

கா'(கT                    `.`.`.`.                15,000 
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18. பிMவ`$ விவரDகைள+ ெகா![ கடனாளிகளிM விPபைன விகிதVைத+ கா!க. 

ெமாVத விPபைன          `.`.`.`.1,50,000 

ெரா+க விPபைன           `.`.`.`. 15,000 

ெதாட+க+ கடனாளிகT    `.`.`.`.  40,000 

இQதி+ கடனாளிகT       `.`.`.`.   20,000 
 

III. அைனVW வினா+கZ+&$ விைடயளி                            2 x 12 = 24 
19. கீl+ காm$ விவரDகைள+ ெகா![ பிMவ`$ விவரDகைள+ கா!க. 

அ). ெமாVத இலாப விகித$. ஆ). நிகர இலாப விகித$   இ). நட'( விகித$. 

ெரா+க விPபைன             `.`.`.`. 25,000          கடனXoேதாY       `.`.`.`. 13,000 

கடM விPபைன               `.`.`.`. 55,000          சர+கி`'(          `.`.`.`.20,000  

விPபைனV தி`'ப$          `.`.`.`.  5,000          ெரா+க$           `.`.`.`. 30,000 

ெமாVத இலாப$               `̀̀̀            30,000          நிகர இலாப$     `.`.`.`. 16,000 

வDகி ேம0 வைர' பPQ      `.`.`.`.    12,000  
 

20. கீl+காm$ விவரDகளிலி`oW அ). நXYைம விகித$, ஆ). W0லிய நXYைம விகித$  

இ). நிைல^ ெசாVW விPபைன விகித$ ஆகியவPைற+  கா!க. 

ெரா+க$                           `.`.`.`.   16,000                         

இQதி சர+கி`'(                 `.`.`.`. 1,70,000                        

ெசhVதP&Oய மாPQ^ சBீ[   `.`.`.`.  30,000            

ெகா[பட ேவ!Aய ெசல9     `.`.`.`.   10,000               

கடனXoேதாY                       `.`.`.`.  1,20,000 

கடனாளிகT                        `.`.`.`. 1,54,000   

வDகி ேம0வைர' பPQ         `.`.`.`.   10,000 

விPபைன                           `.`.`.`. 2,00,000 

நிைல^ ெசாVW                   `.`.`.`.    45,000 

ேத8மான$                         `.`.`.`.   5,000 
   

  

          B. பாலாஜி,   KWகைல ஆசிOயY - வணிகவிய0,   அரசினY ேம0நிைல' பTளி, 

     பரoqY,   காrசி(ர$ மாவBட$ – 631 552.   ைகேபசி எ!:  9629647613. 
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