
B. BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM  DT. 

Padasalai.Net’s Special – Centum Coaching Team – Question Paper ( 2018-19 )  

ேம4நிைல இர;டா> ஆ;@ 
                                      கணCDEபதிவிய4                    

ேநர> : 2.30 மணி                                                       மதிEெப; : 90 
                                            பDதி ---- I 
  அைனPQ வினாCகRCD> விைடயளிCகU>.                     20 × � = 20 

1. கணCகா;@ இWதியி4 விXகாம4  உZள சரCகி\ மதிE] --------- 
   (அ) ெதாடCக சரCகி^E]       (ஆ) இWதி_ சரCகி^E]    (இ)  ெதாடCக `த4 

2. 31-03-2010 அ\ைறய இ^Eபாbவி\பc `தd@கZ 10 % `̀̀̀. 5,00,000, `தd@கZ 

மீQ ெபXற வhc  `̀̀̀.24,000.  `தd@கZ மீQ jckZள வhc ________________ 

ஆD>. 
         (அ)  `. 26,000       `. 26,000       `. 26,000       `. 26,000            (ஆ)  `. 46,000           `. 46,000           `. 46,000           `. 46,000              (இ)  `. 36,000`. 36,000`. 36,000`. 36,000 

3. நிைல அறிCைக `ைறைய, நிகரமதிE] `ைற எனU> ---------- `ைற எனU> 
அைழCகEப@> 

      அ) மாXWத4 `ைற     ஆ) `த4 ஒEபீh@     இ) இ^E] நிைலCDறிE] 
4. ெசாPQCகைளE பய\ப@Pதாவிhடாq> இயXைகC காரணிகளா4 மதிE] 

DைறவQ ---------- 
      (அ)  வழCெகாழிU     (ஆ) காலEேபாCD    ( இ )  கால நிrணய> 

5. அைறகல\ மீதான ேதbமான> எsதகணCகி4 பXW ைவCகப@கிறQ? 

      (அ) ேதbமான> க / D      (ஆ) அைறகல\ க / D      (இ) வியாபார க / D 

6.  நwrைமE ெபாWE]கZ எ\பQ ------------ 
      (அ)  நடE]E ெபாWE]கZ  

      (ஆ)  நடE]E ெபாWE]கZ – வxகி ேம4 வைரEபXW   

      (இ)  நடE]E  ெபாWE]கZ + வxகி ேம4 வைரEபXW                        
7. ஒ^ நிWவனPதி\ ெமாPத விXபைன `. 75,000`. 75,000`. 75,000`. 75,000. இதி4 `. 43,000`. 43,000`. 43,000`. 43,000 ெராCக 

விXபைன எனி4 கட\ விXபைன ________________ ஆD>. 
      (அ)  `. 32,100 `. 32,100 `. 32,100 `. 32,100         (ஆ) `. `. `. `. 32,00032,00032,00032,000         (இ) `. 3,200`. 3,200`. 3,200`. 3,200    

8.  திhடE பhcய4 எ\பQ ________________ காலPதிXகான மதிEபீ@ ஆD>. 
     (அ)  எதிr        (ஆ)  நடE] / நிக{        (இ)   கடsத 

9. ]திய jhடாளி ேசrCைகயி4 பகிrsQ தரா இலாப`>, காE]நிதிk> பகிrsQ 
ெகாZளEப@வQ: 

    (அ)  ]திய இலாபE பகிrU விகித>   (ஆ) பைழய இலாபE பகிrU விகித>          
    (இ) `த4 விகித> 

10.  jhடாளி ஒ^வr விலD>ெபா|Q  _______________ கணCகிடEப@கிறQ. 
     (அ)  ஆதாய விகித>        (ஆ) `த4 விகித>         (இ)  தியாக விகித>   
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11.  A,B,C   ஆகிேயா}\ இலாபE பxD `ைறேய  1/2 : 1/3 : 1/6 ஆD>. B  

jhடா;ைமயிலி^sQ விலDகிறாr. A, C  ஆகிேயா}\ ]திய இலாபE பகிrU 
விகித> யாQ ? 

     (அ)  2 : 2          (ஆ)   2 : 1         (இ)  3 : 1 
12. நிWமமானQ  பxDகைள -------- 
     (அ) `கமதிEபி4 மh@> ெவளியிடலா>   
     (ஆ) `கமதிE] மXW> `ைனமPதி4 ெவளியிடலா>  
     (இ) `கமதிE], `ைனம> மXW> தZRபcயி4 ெவளியிடலா> 

13. இ^E] நிைல DறிEபி4, `தலினC காE] ___________ பCக> ேதா\W> : 
     (அ) ெசாPQCகZ     (ஆ) ெபாWE]கZ   (இ)  இர;@> 

14. ஒWEபிழE] கணCகி4 வரU  ைவCகEபhட ெதாைக `. 2,400,`. 2,400,`. 2,400,`. 2,400, ஒWEபிழE] 
ெசbத பxDகZ  மWெவளியீ@ ெசbத வைகயி4 தZRபc `. 300`. 300`. 300`. 300  எனி4, 
`தலினC காE] `. _____________ ஆD>. 

       (அ)  `. 1,000`. 1,000`. 1,000`. 1,000          (ஆ)  `. `. `. `. 2,0002,0002,0002,000    (இ)  `. 2,100`. 2,100`. 2,100`. 2,100 

15. ஒ~ெவா^ மாதP ெதாடCகPதிq> ஒ^ DறிEபிhட ெதாைக எ@CD>ேபாQ, 
எ@E] மீதான வhcCD உ}ய கால> -------------- 

      (அ)  11 / 24        (ஆ)  12 / 24        (இ)   13 / 24 
16. கீ{க;டவXறி4 எQ ச}யானQ? 

    அ)  சராச} இலாப>    = உயr இலாப> – சாதாரண இலாப> 

    ஆ)  சாதாரண இலாப> = சராச} இலாப> - உயr இலாப> 
    இ)  உயr இலாப>       = சாதாரண இலாப> - சராச} இலாப> 
  ஈ)  உயr இலாப>       = சராச} இலாப> -  சாதாரண இலாப> 
 

17. நிWம_ ( தி^PதEபhட ) சhட> 2000 – \ பc பxDகளா4 வைரயWCகEபhட 

நிWம> ___________  வைகயான பxDகைள மh@> ெவளியி@>.     
    (அ)  1        (ஆ)  2         (இ)  3 

18. ெவளியிடEபhட பxDகளி\ எ;ணிCைக 50,000 , j@தலாக 10,000 
வி;ணEபxகZ ெபாQ மCகளிடமி^sQ ெபறEபhடா4, அதைன ---------------- 
ஒEப> எ\W  அைழCகEப@>. 
     (அ) Dைற ஒEப>     (ஆ) மிைக ஒEப>        (இ)  இர;@> 

19. 01.04.2016 அ\W பXபல கடனாளிகZ `. 49,600. `. 49,600. `. 49,600. `. 49,600.     31.03.02017    அ\W பXபல 

கடனாளிகZ `. 59,900. `. 59,900. `. 59,900. `. 59,900. அ~வா;@ கடனாளிகளிடமி^sQ ெபXற ெராCக>   
`. 69,500 `. 69,500 `. 69,500 `. 69,500 எனி4,அ~வா;c4 கட\ விXபைன --------- 
   (அ)  `.20,000`.20,000`.20,000`.20,000                                    (ஆ)  `.59,200         `.59,200         `.59,200         `.59,200         (இ)   `. 79,800`. 79,800`. 79,800`. 79,800    

 
20. ெதாடCக_ சரCகி^E] `. 10,000 , `. 10,000 , `. 10,000 , `. 10,000 , ெகாZ`த4 `. 2,00,000 `. 2,00,000 `. 2,00,000 `. 2,00,000 மXW> இWதி_ 

சரCகி^E] `. 5,000  `. 5,000  `. 5,000  `. 5,000  விXற ெபா^ளி\ அடCகவிைல `. `. `. `. ----------------------------------------------------    ஆD>. 
       (அ)  ` . 2,15,000          ` . 2,15,000          ` . 2,15,000          ` . 2,15,000          (ஆ)  `. 2,10,000            `. 2,10,000            `. 2,10,000            `. 2,10,000            (இ)   `. 2,05,000`. 2,05,000`. 2,05,000`. 2,05,000    
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பDதி - II 
எைவேய�> 7 வினாCகRCD விைடயளிCகU>. வினா எ; 21 –CD கhடாய>  

விைடயளிCகU>.                                                                                                                                   7	×	2 = 14 

21. கட\ மீQ வhc – DறிE] வைரக. 

22. ெசய4பாh@ விகிதxகZ யாைவ ? 
23. ேதbமானPதிXD  வைரவிலCகண>  த^க. 

24. ெராCகPதிhடE பhcய4 தாய}CD> `ைறகZ யாைவ ? 

25. X-  நிWவன> 1.4.2016 அ\W `.`.`.`.    75,000 - CD இயsதிர> ஒ\ைறவாxகியQ. 

31.3.2018 அ\W `. `. `. `. 62,000 - CD அ~வியsதிரPைத விXபைன ெசbதQ. நிைலP 

தவைண`ைறயி4 ேதbமான> ஆ;@CD 10% நwCகEபடேவ;@>. 

ஆ;@ேதாW> கணCDகZ மாr_ 31-4 `cCகEப@கிறQ எனி4, விXற 

இயsதிரPதி\ மீதான இலாப> அ4லQ நhடPைதகணCகி@க. 
 

26. 31.03.2010 அ\ைறய இ^Eபாbவி\பc `த4 `. 6,00,000. `. 6,00,000. `. 6,00,000. `. 6,00,000. `த4 மீQ வhc 6 %       

   அ�மதிCகEபhடQ.ச}Cகh@E பதிU த^க. 

27. கீ{Cக;ட விவரxகைளC ெகா;@ இலாப> அ4லQ நhடPைதC 
கணCகி@க. 

    ெதாடCக `த4                   `. 4,00,000`. 4,00,000`. 4,00,000`. 4,00,000 

       எ@E]கZ                          `.    90,000`.    90,000`.    90,000`.    90,000    

       இWதி`த4                       `.  5,00,000`.  5,00,000`.  5,00,000`.  5,00,000    

       j@த4 `த4                    `.  30,000`.  30,000`.  30,000`.  30,000    

 

28. jhடா;ைம உட\பா@ இ4லாதெபா|Q, கீ{ கா;பைவ நிWவன ஏ@களி4 
எ~வாW ெசய4ப@PதEப@>? 

          அ) எ@E] மீQ வhc   ஆ) இலாபE பகிrU விகித> 
 

29. ஒ^ நிWவனPதி\ நடE]_ ெசாPQகZ  `. 90,000  `. 90,000  `. 90,000  `. 90,000  மXW> நடE] ெபாWE]கZ  
`. 30,000 `. 30,000 `. 30,000 `. 30,000 எனி4, நடE] விகித> கா;க. 
 

30. �ேர�, நேர� எ�> இ^ jhடாளிகZ சமமாக இலாப நhடxகைளE 
பகிrsQ வ^கி\றனr. �ேர� ஆ;@ `|வQ> ஒ~ெவா^ மாத 
இWதியிq>  `. `. `. `. 1,000 எ@PQC ெகாZகிறாr. ஆ;@CD 10 % எ@E]கZ 
மீதான வhcையC கணCகி@க.  
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பDதி - III 
எைவேய�> 7 வினாCகRCD விைடயளிCகU>. வினா எ; 31-CD  கhடாய> 

விைடயளிCகU>.                                                                                                                                      7	×	3 = 21 

31. `\ jhc ெபXற வ^மான> எ\றா4 எ\ன ? 
 

32. தியாக விகிதPதிXD>, ஆதாய விகிதPதிXD> உZள ேவWபா@களி4 
�\றிைன எ|Qக.  
 

33. ஒ^ நிWம> `. 1,30,000`. 1,30,000`. 1,30,000`. 1,30,000 மதிE]Zள இயsதிரPைத வாxகியQ. நிWUவதXகான 

ெசலU `.20,000 `.20,000 `.20,000 `.20,000 அத\ பயனளிE]C கால> 10 ஆ;@கZ. இWதி மதிE] `.`.`.`.30,000.30,000.30,000.30,000. 

ேநrCேகாh@ `ைறயி4 ேதbமான விகித> கா;க  
 

34. பி\வ^> விவரxகளிலி^sQ ஜனவ} 2018 Cகான ெராCகP திhடE 

பhcயைலP தயா}Cக. 
ெதாடCக ெராCக இ^E]  `. 25,000`. 25,000`. 25,000`. 25,000 ;  ஜனவ}யி4 ெராCக விXபைன   `. 70,000`. 70,000`. 70,000`. 70,000    

ஜனவ}யி4 ெராCகC ெகாZ`த4 `. 53,000`. 53,000`. 53,000`. 53,000 ; ஜனவ}யி4 ெசqPத ேவ;cய        
வhc `. 1,000`. 1,000`. 1,000`. 1,000 

    

35. நXெபய}\ மதிE] கடsத நா\D ஆ;@களி\ சராச} இலாபPதி4 இர;@      
ஆ;@ெகாZ`த4 எனC ெகா;@ கணCகி@க. 
`தலா> ஆ;@ ( நhட> ) `. 10,000`. 10,000`. 10,000`. 10,000 ;   இர;டா> ஆ;@  இலாப>  `. 26,000`. 26,000`. 26,000`. 26,000;        

�\றாமா;@  இலாப>  `. 34,000 `. 34,000 `. 34,000 `. 34,000 ;     நா\காமா;@ இலாப>   `. 78 ,000`. 78 ,000`. 78 ,000`. 78 ,000    

    

36. ஒ^ நிWம> `. 100`. 100`. 100`. 100  வ wத>  44,00044,00044,00044,000 பxDகைள `. 10`. 10`. 10`. 10  `ைனமPதி4 ெராCகPதிXD    
ெவளியிhடQ.    அைனPQ பxDகR> ஒEபEபhடன. DறிEேபh@E பதிவிைனP 
த^க. 

    

37. சதw�, கிேஷாr எ\ற jhடாளிகZ `ைறேய 3:2 எ�> விகிதPதி4 இலாப 

நhட> பகிrsQ வsதனr.அவrகZ க;ண; எ\பவைர 1/5 jh@CD 

இ^வ^> சமமாக தியாக> ெசbQ ேசrPதனr.அவrகளQ ]திய இலாப பகிrU 
விகிதPைத கா;க. 
 

38. ஒ^ நிWவனPதி\ ஆ;@ேதாW> எதிrபாrCD> சராச}  இலாப>   
                                        `. `. `. `. 30,000. ெதாழிலி4 பய\ப@PதEபh@Zள சராச} `த4  `.  `.  `.  `.  1,00,000.      
      ெதாழிலி4 ேபாh@Zள `த4 மீQ எதிrபாrCD> வhc 10 %  
      உயr இலாபPதி\ இர;@ ஆ;@ ெகாZ`த4 எ\ற அcEபைடயி4     
      நXெபய}\ மதிEைபC கணCகி@க. 
 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html



B. BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM  DT. 

39. பி\வ^> விவரxகைளC ெகா;@ கடனாளிகZ  விXபைன விகிதPைதC 
கணCகி@க.  
ெமாPத விXபைன  `. 7,50,000`. 7,50,000`. 7,50,000`. 7,50,000 ;   விXபைனP தி^Eப>  `. 50,000`. 50,000`. 50,000`. 50,000;  
 ெதாடCக கடனாளிகZ `. 1`. 1`. 1`. 1,17,000 ,17,000 ,17,000 ,17,000  ;   இWதிC கடனாளிகZ  `.  83,000.`.  83,000.`.  83,000.`.  83,000.    

 

40. A, B, C  எ\ற jhடாளிகZ `ைறேய 5 : 3 : 2 எ\ற விகிதPதி4 இலாப> 

பகிrsQ வsதனr. C விலD>ெபா|Q, அவ^ைடய பxைக B  `|வQமாக 
எ@PQCெகாZகிறாr. ெதாட^> jhடாளிகளி\ ]திய இலாபE பகிrU விகித> 
கணCகி@க 

பDதி - IV 

அைனPQ வினாCகRCD>  விைடயளிCகU>.                                                   7	×	5 = 35 
41. தி^.மணி அவrகளQ 31 – 03 – 2018 அ\ைறய இ^EபாbU கீ{க;ட 

விவரxகைளP த^கிறQ.   
               பXபல கடனாளிகZ        `. 40,000.`. 40,000.`. 40,000.`. 40,000. 

                                    வாராCகட\                ` .    700.` .    700.` .    700.` .    700.    

                  வாரா ஐயCகட\ ஒQCD  `.   1,200.`.   1,200.`.   1,200.`.   1,200. 
        ச}Cகh@த4கZ : 

i) `. 1,000`. 1,000`. 1,000`. 1,000   வாராC கட\ ேபாCD எ|Qக. 
ii) பXபல கடனாளிகZ மீQ 5 %5 %5 %5 % வாரா ஐயCகட\ ஒQCD உ^வாCDக. 
ச}Cகh@E பதிUகZ தsQ, இ~விவரxகZ இWதிC கணCDகளி4 எ~வாW 
ேதா\W> எனC காh@க.                            

( அ4லQ ) 
தி^. ரா` அவrகZ ஒXைறE பதிU `ைறயி4 தனQ கணCேக@கைள 

ைவPதி^Cகிறாr. 31.03.2017 அ\W> 31.03.2018அ\W> அவரQ ெசாPQCகR>, 

ெபாWE]கR> கீ{க;டவாW இ^sதன.    
    

    

அவr அsத ஆ;c4 `. `. `. `. 15,000 15,000 15,000 15,000 j@த4 `த4 இhடாr. 2017201720172017    ––––    2012012012018888 ஆ> 
ஆ;cXகான அவரQ இலாப> நhட> க;டறிக. 

 

விவர> 31.03.201731.03.201731.03.201731.03.2017                                                                    

`̀̀̀    

31.03.201831.03.201831.03.201831.03.2018    

`̀̀̀    

சரCகி^E] 35,00035,00035,00035,000    50,00050,00050,00050,000    

ெராCக இ^E] 5,0005,0005,0005,000    60,00060,00060,00060,000    

பXபல 
கடனwsேதாr 

15,00015,00015,00015,000    30,00030,00030,00030,000    

பXபல 
கடனாளிகZ 

75,00075,00075,00075,000    1,00,0001,00,0001,00,0001,00,000    

அைறகல\ 15,00015,00015,00015,000    15,00015,00015,00015,000    
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42. தி^. அரச\ அவrகளி\ ஏ@களிலி^sQ ெபறEபhட 2012012012017777 மாr_    31313131 ஆ> 
நாைளய இ^E]கZ  கீேழ தரEபh@Zளன,       

பXW இ^E]கZ `.`.`.`. வரU இ^E]கZ `.`.`.`. 

ெகாZ`த4 1,20,000 `த4 82,000 
அைறகல\ 20,000 பXபலC கடனwsேதாr 15,500 
ச>பள> 20,000 விXபைன 1,20,000 
ைக ெராCக> 1,500 வxகிC கட\ 20,000 
jலி 1,000 ெசqPதXD}ய மாXW_சhீ@ 25,000 
ெதாடCக_ சரCகி^E]  40,000   
பXபல கடனாளிகZ 60,000   
 2,62,500  2,62,500 

                  
    ச}Cகh@த4கZ : 

i) இWதி சரCகி^Eபி\ மதிE] `. 50,000`. 50,000`. 50,000`. 50,000 
ii) ெகா@பட ேவ;cய jலி  `. 4,000.`. 4,000.`. 4,000.`. 4,000. 

       2012012012017777 மாr_ 31313131 ஆ> நாேளா@ `cவைடk> ஆ;@CD}ய  இWதிC கணCைக 
தயாr ெசbக. 
 

( அ4லQ) 

ேதைவயான கணCDகZ தயாr ெசbQ ெமாPத ெகாZ`த4 மXW> ெமாPத 
விXபைன கா;க. 

      விவர> ெதாைக 
(`)`)`)`) 

விவர> ெதாைக 
(`)`)`)`) 

ெதாடCக பXபல 
கடனாளிகZ  

1,00,000 பXபல 
கடனாளிகளிடமி^sQ 
ெபறEபhட ெராCக> 

5,90,000 

ெதாடCக பXபல 
கடனwsேதாr 

65,000 ெபXற தZRபc 3,000 

பXபல கடனwsேதா^CD 
அளிPத ெராCக> 

40,000 அளிPத தZRபc 5,000 

ெவளிPதி^Eப> 10,000 உZதி^Eப> 6,000 
இWதி பXபல 
கடனாளிகZ 

70,000 இWதி பXபல 
கடனwsேதாr 

50,000 

ெராCக விXபைன 50,000 ெராCகC ெகாZ`த4 25,000 
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43. A , B , C  எ\ற jhடாளிகளி\ பைழய இலாபE பகிrU விகித>  4 : 3 : 2  
பி\வ^> �{நிைலகளி4 ]திய இலாபE பகிrU விகிதPைதC கணCகி@க  

      அ)  A விலகினா4   ஆ)  B விலகினா4   இ)  C விலகினா4 

( அ4லQ ) 
X , Y  எ\ற இ^ jhடாளிகளி\ சமமாக இலாப நhடPைதE 
பகிrsQெகா;@ ெதாழி4 ]}கி\றனr. X எ\பவ^CD மாத ஊதியமாக 

`.`.`.`.5,000 வழxகU>,Y  எ\பவ^CD கழிUCD பி\ உZள நிகர இலாபPதி4 
10% கழிU வழxகU> ஒE]CெகாZளEபh@ZளQ. ஊதிய> மXW> 

கழிUCD `\ நிகர இலாப> `̀̀̀....1,48,000. இலாப நhடE பகிrUC 
கணCைகP தயா}CகU>. 

 
 

44. ச\ வைறயW நிWம> 01 01 01 01 ––––    10101010    ----2012201220122012 அ\W `. 40,00,000`. 40,00,000`. 40,00,000`. 40,00,000 மதிE]Zள இயsதிர> 
ஒ\ைற  வாxகியQ. �\W ஆ;@கZ பய\ப@Pதிய பிறD அ~வியsதிர> 
 `. 37,00,000`. 37,00,000`. 37,00,000`. 37,00,000 CD  விXகEபhடQ. ஆ;@ேதாW> 10 %10 %10 %10 % ேநrCேகாh@ `ைறயி4 
ேதbமான> நwCகEபhடQ. ஆ;@ ேதாW> கணCDகZ மாr_ 31313131 4 
`cCகEப@கி\றன. இயsதிரC கணCD மXW> ேதbமானC கணCDகைள 
`த4 �\W ஆ;@கRCD தயாr ெசbக. 

( அ4லQ ) 
 

                                    31 31 31 31 ––––    03 03 03 03 ----2016201620162016 ஆ> நாைளய இ^E]நிைலC DறிEபிலி^sQ (அ)  நடE] விகித>,  
            (ஆ) நwrைம விகித> ஆகியவXைறC கா;க.  

                          இ^E]நிைலC DறிE] 31 31 31 31 ––––    03 03 03 03 ----2016201620162016    

ெபாWE]      `.`.`.`. ெசாPQ `.`.`.`. 

`த4 
இலாப நhடC 
கணCD 
கடனwsேதாr 

1,30,000 
8000 

48,000 
 

இயsதிரxகZ 
சரCகி^E] 
பXபல கடனாளிகZ 
ெராCக> 
`\jhc ெசqPதிய 
ெசலUகZ 

90,000 
44,000 
38,000 
10,000 
4,000 

 1,86,0001,86,0001,86,0001,86,000     1,86,0001,86,0001,86,0001,86,000    
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45. கீ{Cகா�> விவரxகைளC ெகா;@ ரவி, ராஜா எ�> jhடாளிகளி\ 
`த4 கணCDகைளk>, நடE]C கணCDகைளk> தயாr ெசbக. 

 
     ரவி 

`̀̀̀ 

ராஜா 

`̀̀̀ 

1-04-2003 அ\ைறய `த4  1,00,000 60,000 

1-04-2003 அ\ைறய நடE]C கணCD 3,000 ( ப ) 2,000 ( வ ) 

2003 – 2004 ஆ> ஆ;c\ எ@E]கZ  8,000 5,000 

`த4 மீQ வhc 5,000 3,000 

எ@E] மீQ வhc 240 150 

2003-2004 ஆ> ஆ;c\ இலாபE 
பxD 

12,000 10,000 

கழிU ெபXறQ 1,200 1,000 

jhடாளியி\ ஊதிய> 4,000 ––––––– 

 

( அ4லQ ) 
 ேகா], பா] எ\ற jhடாளிகZ `ைறேய 3 : 23 : 23 : 23 : 2 எ�> விகிதPதி4 இலாப> 
பகிrsQ வsதனr.  
                                    31313131----03030303----2012012012018888 ஆ நாைளய இ^E]நிைலC DறிE] பி\வ^மாW : 

ெபாWE]கZ `. ெசாPQகZ  `. 

பXபல கடனwsேதாr 
ெபாQC காE] 
ெசqPQதXD}ய 
மாXW_ சhீ@கZ 
வxகி ேம4 
வைரEபXW 
`த4 கணCDகZ 

ேகா]    40,000 
 பா]     30,000 
 
 

30,000 
30,000 
28,000 

 
20,000 

 
 
 

70,000 

வxகி  
பXபல 
கடனாளிகZ 
சரCகி^E] 
இயsதிர> 
நில`> 
கhடட`> 
இலாப நhடC 
கணCD  

10,000 
30,000 
20,000 
40,000 
70,000 
8,000 

 1,78,000  1,78,000 
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      01010101----04040404----2012012012018888 அ\W ரவி எ\பவைர பி\வ^> பகிrUகRCD உhபh@ 
ேசrPQC ெகாZள `cU ெசbதனr. 

i) ரவி `. 30,000`. 30,000`. 30,000`. 30,000 `த4 ெகா;@வ^வQ. 
ii) ஏ@களி4 நXெபயr `. 20,000`. 20,000`. 20,000`. 20,000 என ேதாXWவிEபQ. 
iii) நில> – கhடடPைத 10 %10 %10 %10 % மதிEேபXற> ெசbவQ. 
iv) சரCகி^Eைப `. 3,000`. 3,000`. 3,000`. 3,000 DைறEபQ 
v) ெகா@படா ெபாWE] `. 2,000`. 2,000`. 2,000`. 2,000 உ^வாCDவQ                                
மWமதிEபீh@C கணCD, `த4 கணCD ஆகியவXைறP தயா}CகU>. 

 

46.  பி\வ^>  விவரxகளிலி^sQ 2017  மாr_ மXW> ஏEர4 மாதxகRCகான 

ெராCக திhடE     பhcய4 தயா}Cக. 

மாத> கட\ெகாZ`த4 
`.`.`.`. 

கட\விXபைன  
`.`.`.`. 

ெசலUகZ   
 `.`.`.`. 

ஜனவ} 75,00075,00075,00075,000    1,50,0001,50,0001,50,0001,50,000    1,20,0001,20,0001,20,0001,20,000    

பிEரவ} 1,00,0001,00,0001,00,0001,00,000    1,35,0001,35,0001,35,0001,35,000    1,35,0001,35,0001,35,0001,35,000    

மாr_ 85,00085,00085,00085,000    1,75,0001,75,0001,75,0001,75,000    65,00065,00065,00065,000    

ஏEர4 1,25,0001,25,0001,25,0001,25,000    1,20,0001,20,0001,20,0001,20,000    70,00070,00070,00070,000    

i) 01-03-2017 4 எதிrேநாCD> ெராCக இ^E]  `.`.`.`.80808080,000.,000.,000.,000. 

ii) சரCகளிPேதாr அ�மதிPத கடனி\ கால> இர;@ மாதxகZ 
iii) வாcCைகயாள^CD அளிPத கடனி\ கால> ஒ^ மாத> 
iv) ெசலUகZ அ>மாதPதிேலேய ெசqPதEபட ேவ;@>. 
v) ஏEரலி4  `.`.`.`.    25252525,000,000,000,000    CD நிைல_ ெசாPQ விXகEபட உZளQ.... 

 

( அ4லQ ) 
 

பி\வ^> விவரxகைளC ெகா;@ ஜூ\, ஜூைல, ஆக�@ 2018 
மாதxகRCகான ெராCக திhடE பhcயைல தயா}Cக. 

1. ஜூ\ மாதPதிய ெதாடCக ைகயி^E] ெராCக> `̀̀̀. 7,000. 
2. ெராCக விXபைன `ைறேய : ஜூ\ `̀̀̀.20,000, ஜூைல `̀̀̀.30,000 மXW> 

ஆக�@ `̀̀̀.40,000 ஆD>. 

3. ஒ~ெவா^ மாதPதிq> ெசqPத ேவ;cய jலி `̀̀̀.6,000. 
4. ஆக�@ மாதPதி4 ெபற ேவ;cய வhc `̀̀̀.500. 
5. ஜூைலயி4 அைறகல\ வாxகியQ `̀̀̀.16,000. 
6. ெராCகC ெகாZ`த4 `ைறேய : ஜூ\ `̀̀̀.10,000, ஜூைல `̀̀̀. 9,000 மXW>  

ஆக�@ `̀̀̀.14,000 ஆD>. 
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47. �ஜா வைரயW நிWம> பxD ஒ\W `.`.`.`.    100100100100        வ wத> 20202020,000,000,000,000 சாதாரண பxDகைள 

`.`.`.`.    10101010        தZRபcயி4 ெபற வி;ணEபxகைள வரேவXறPQ.                                         
ெதாைக  கீ{க;டவாW ெசqPதEபட ேவ;@>.     

           
            வி;ணEபPதி\ேபாQ                               `.`.`.`.    22220.0.0.0.    
            ஒQCகீhc\ ேபாQ                                   `.`.`.`.    40 40 40 40  
            பxD `த4 மXW> இWதி அைழEபி\ ேபாQ     `.`.`.`.    33330  0  0  0      

    

      ெபாQமCகளிடமி^sQ 18,00018,00018,00018,000 பxDகRCகான வி;ணEபxகZ 
ெபறEபh@ ஒQCகீ@ ெசbயEபhடன.  888800000000 பxDகZ மீQ ஒQCகீ@, `த4 
மXW> இWதி அைழE]P ெதாைக தவிர  ஏைனய பxDகZ மீQ ெபற 
ேவ;cய அைனPQ ெதாைகk> `ைறேய ெபறEபhடன. ேதைவயான 
DறிEேபh@E பதிUகZ த^க. 

( அ4லQ ) 
 

ய`னா லிமிெடh ஒ\W `.10 `.10 `.10 `.10 மதி]ைடய 2000 பxDகZ 10 % 10 % 10 % 10 %  தZRபcயில 
ெவளியிhடைத , `த4      அைழE]P ெதாைக `.2`.2`.2`.2     மXW> இர;டா>  
அைழE]P ெதாைக `.`.`.`.3333 >  ெசqPதP தறியததா4 ஒWEபிழE] ெசbயEபhடன.    
ஒWEபிழE] ெசbத பxDகZ அைனPQ> மால\ எ\பவ^CD  `.`.`.`.14,00014,00014,00014,000 CD 
`|வQ> ெசqPதEபhட பxDகளாக மWெவளியீ@ ெசbயEபhடன.  
ேதைவயான DறிEபிhடE பதிUகR> , பxD ஒWEபிழE]C கணCD மXW> 
`தலினC காE] கணCDகைளP தயாr ெசbக 
 

 

 

 

 

                                                                                                       B. பாலாஜி, 
                                            `Qகைல ஆசி}யr – வணிகவிய4,      
                                            அரசினr ேம4நிைலE பZளி, 
                                            பரs�r,  
                                            கா�சி]ர> மாவhட> – 631 552. 
                                            ைகEேபசி எ; : 9629647613 
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மாணவர்கள் செய்ய வவண்டியது என்ன? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2. நமது பாடொலை வலைதளத்தில் வழங்கப்படும் ெிறப்பு வினாத்தாலள பிாிண்ட் எடுத்து விடுமுலற 

நாட்களில் முழுலமயான, முலறயான வதர்வு எழுதி வினாத்தாள் தயாாித்து வழங்கிய ஆெிாியருக்கு 

அனுப்பி லவக்க வவண்டும். 

3. A4 Size (Or) Legal Size உள்ள துணிக்கவர்கள் இரண்டு வாங்கிக்சகாள்ள வவண்டும். ஒரு தாளில் 

வினாத்தாள் தயாாித்த ஆெிாியர் முகவாிலய “சபறுநர்” பகுதியில் குறிப்பிட்டு அதில் தங்கள் 

விலடத்தாலள லவக்க வவண்டும். 

4. மற்வறாரு கவாில் மாணவர்கள் தங்கள் சுயமுகவாிலய ”சபறுநர்” எனும் இடத்தில் எழுதி அதற்கு 

வதலவயான அளவில் ஸ்டாம்ப்கலளயும் ஒட்டிய பிறகு, அக்கவலரயும் விலடத்தாள் எழுதி அனுப்பும் 

கவருக்குள்வளவய லவத்து அனுப்ப வவண்டும். 

5. ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட மாணவர்கள் இலணந்து விலடத்தாலள அனுப்பக்கூடாது. ஒரு கவாில் ஒரு 

விலடத்தாளுக்கு வமல் இருக்கக்கூடாது. 

6. ஆெிாியர்கள் தங்கள் விலடத்தாலள திருத்திய பிறகு தங்கள் சுயவிைாெமிட்ட கவாில் (Return Cover) 

லவத்து தங்களுக்கு விலரவில் திருப்பி அனுப்புவார். 

7. தங்கள் விலடத்தாலள உாிய ஆெிாியருக்கு அனுப்பி லவத்த வததியிலிருந்து 3 வாரங்களுக்குள் 

தங்களுக்கு மீள கிலடக்காவிடில் இங்கு தரப்பட்டுள்ள ”புகார் பதிவு படிவத்தில்” தங்கள் 

விவரத்லத பதிவு செய்யவும். Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல் மீத்திறன் மிகுந்த மாணவர்களுக்கும் உதவும் வநாக்கில், 

மாணவர்களின் நைன் கருதி, இச்வெலவயில் தங்கலள இலணத்துக்சகாண்டுள்ள பாடொலை ஆெிாியர் 

குழுவிலன, மாணவர்கள் மிகுந்த பணிவுடன் சதாடர்பு சகாண்டு திருத்தப்பட்ட விலடத்தாள் குறித்த 

தங்கள் ெந்வதகங்கலளயும், ஆவைாெலனகலளயும் அலைவபெி மூைமாக சபறைாம். 

இவ்வினாத்தாளுக்கான விலடகலள எழுதி அனுப்ப வவண்டிய முகவாி- 

Mr. B. Balaji, PG Asst, Govt Higher Secondary School, Paranthur, 

Kanchipuram District – 631 552 Cell Number: 98425 58987 

 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  
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