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

ேம�நிைல இர�டா! ஆ�# 
                                       வணிகவிய� 

ேநர! : 2.30 மணி                                                       மதி.ெப� : 90 
                                            ப2தி ---- I 
  அைன67 வினா8க982! விைடயளி8க<!.                     20 × � = 20 

1. அர? நி@ம! எவBறிD கீF. பதி< ெசHய.ப#கிற7 ? 

          (அ)  ைமய அ�ல7 மாநிலஅரசிD சLட!      (ஆ) இMதிய நி@மN சLட! 1956     
          (இ)  அரசாைண       (ஈ)  அரசிய� அைம.R சாசன! 
 
2. SLடா�ைம நி@வன6தி� ேமலா�ைமயி� அதிக பT2 வகி82! SLடாளி ---------------- 

    (அ)  ெபா7 SLடாளி         (ஆ)  உறT2! SLடாளி           (இ) இரகசிய SLடாளி 
          (ஈ) Vர�தைட SLடாளி 
 
3. தD வணிகWகX பT2மாBறTகளி�  இவWக98கான  வாணிக6தி�  ஈ#ப#கிறாWகX : 

          (அ)   வY8ைகயாளWக98காக       (ஆ) தTக9ைடய ெசாMத நடவY8ைகக98காக                       
           (இ)  மBற உ@.பினWக98காக       (ஈ) ேமBக�ட அைனவZ8காக<! 
 
4. VதD Vதலி�  \கWேவாW SL#ற< ெவBறிகரமாக விளTகிய  நா# ------------------ 

          (அ)  இTகிலாM7        (ஆ)  அெம]8கா          (இ)  ?வி^        (ஈ)  இMதியா 
 
5. ஒZ SL#ற<N சிற.பTகாY அளி.ப7 ---------------  

           (அ)   கடD         (ஆ)  ேசைவ         (இ)  சர82கX          (ஈ)  ெரா8க! 
 
6. ெபா7ம8க9! -------------------- நி@வன6திD பT2கைள வாTகலா!  

          (அ) 7ைறவா] அைம.R      (ஆ) ெபா78கழக!   (இ)  அர? நி@ம!  (ஈ) ெபா7 நி@ம!  
  
7. ெசபியி�, சைப6 தைலவW மB@! வா]ய6திD -------------உ@.பினWகX ம6திய அரசா� 

நியமி8க.ப#கிDற7. 
           (அ  6              (ஆ)  5              (இ)  7               (ஈ)   3    
8. பா7கா.R ெதாழிBசாைலக982 ஏBற உகMத ெதாழி�Vைற அைம.R -------------- 

     (அ)   வா]ய அைம.R        (ஆ)  ெபா78SL#Z    (இ)   7ைறVைற அைம.R    
     (ஈ)  அர? நி@ம! 
 

9. தனியாX  வணிக! 7வTக ---------------- 
     (அ) 2ைறMத7 ஒZவW ேதைவ      (ஆ) 2ைறMத7 இZவW ேதைவ   
     (இ) ஒZ நபW மL#! ேதைவ         (ஈ)  வைரய@ இ�ைல 
 

10. ஒZ பT2N சாDறிதF ெவளி.ப#67வ7 --------------- 
           (அ) பT2தார]D ெபயைர            (ஆ) பT2களிD எ�ணி8ைகைய  
           (இ)  பT2களிD தனி.பLட எ�கைள      (ஈ) இைவ அைன67! 
11. VDd]ைம. பT2 VDd]ைம ெபBறிZ.ப7 ------------ 

      (அ)  பTகாதாய! ெப@வதி� மL#!    (ஆ)  வா82]ைமையN ெசe67வதி� 
            (இ)  பTகாதாய! ெப@வதிe! நி@ம! கைல.பிDேபா7 பT2 Vதைல6 திZ!ப.   
                  ெப@வதிe!  
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12. ெபா7 வைரயைற நி@ம6தி� 2ைறMதள< உ@.பினWகளிD எ�ணி8ைக --------------- 
             (அ)  2      (ஆ)  5         (இ)  7          (ஈ)  10 
 
13. ேவ@பLட ஒDைற6 ேதWMெத#8க<!. 

           (அ)  ெதஜிவாலா   (ஆ) தாராவணிவாலா   (இ) ம�Yவாலா  (ஈ) Vைனம ேவLைடயாளW 
 
14. கீFக�ட வா8கியTகைள கZ6தி� ெகாXக: 

SB@ ( A ) : ஓW அைம.R எDப7 மனித வாFவி� அைன67 V8கிய தZணTகளிe!   
                 பரவிhXள7. 
SB@ ( B ) : அைம.ைப பBறிய அறி<,ஒZ ேமலாளZ82 பணிைய6 திற!பட ெசய�ப#6த                          
               உதவ7 இ�ைல. 
  
 கீேழ ெகா#8க.பL#Xள 2றியீLைட. பயDப#6தி ச]யான விைடகைள ேதWMெத#8க<! 

        அ. ( A ) மB@! ( B ) இர�#! ச]        ஆ. ( A ) மB@! ( B ) இர�#! தவ@ 
        இ. ( A ) ச] , ஆனா�  ( B ) தவ@          ஈ. ( A ) தவ@, ஆனா�,  ( B )  ச] 

 
15. ஒZ இய82நW ____________ ெசயலாB@கிறாW . 

         (அ) நி@ம6திD VகவW      (ஆ) நி@ம6திD ெபா@.பா�ைமயராக 
         (இ)  நி@ம6திD VதDைம நிWவாக அதிகா]யாக  (ஈ)  ேமBெசாDன அைன67மாக 
 
16. ஒZ நபW ஒேர ேநர6தி� இய82நW பதவி வகி82! ெபா7 வைரய@ நி@மTகளிD 

எ�ணி8ைக அதிகபLசமாக --------                                                                                                      
          (அ)     10         (ஆ)   15        (இ)   20       (ஈ)   வர!பி�ைல 
17. ெபாZ67க 

    1. இM7 வா]? சLட!                                 ---  a. 1912 
    2. இTகிலாMதி� SLடா�ைம சLட!       ---  b. 1985 
    3. இMதிய SLடா�ைம சLட!                --- c. 1932 
    4. SL#ற< சLட!                              --- d. 1956 
                                                        --- e. 1907 

     1        2     3    4 
          அ.      d       e     b    a         
           ஆ.    b       e     a    c  
           இ.    c        a     b    e 
           ஈ.     d       e      c    a 

 

18. தவறானைத ேதWMெத#8க<!. 
          (அ) ”எ�லா! அவேர, அவேர எ�லாV!” எDற ேகாLபாLYDபY இயT2! அைம.R  
               தனியாX வணிக! ஆ2!.   
          (ஆ)  இM7 SL#8 2#!ப6தி�,வணிக6ைத கW6தா நட67வாW. 
          (இ) மிLட8சாரா, தாயபாகா எDபைவ SLடா�ைமயிD இZ சLடTகX ஆ2!. 
          (ஈ) பல நபWகளிD சTகம! SL#பT2 நி@ம! ஆ2!. 

19. ச]யானைத ேதWMெத#8க<!. 
         (அ) சி@7ளி ெபZெவXள! எDற ேகாLபா# SL#.பT2 நி@ம6திB2.  ெபாZM7!. 

          (ஆ) அர? நி@ம6தி� அர? ெகா�YZ8க ேவ�Yயா அதிகபLச பT2 Vத� 51% 

       (இ) ”தன8காக தாேன வியாபார6ைத நட67! ஒZ நபW தனி வணிகW ஆவாW” எDப7 ேஜ!^   
             ^rபDசD எDபவ]D SB@. 
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        (ஈ)  பT2 மாBறகTகX, வாணிக ெகாXதிறைன 2ைற8கிDறன. 
 
20. SLடா�ைமைய பதி< ெசHதபிD, பதிவாளW வழT2! சாDறிதழிD ெபயW ------------- 

         (அ) SLடா�ைம சாDறிதF      (ஆ) பதி<N சாDறிதF  (இ) உ]ைமN சாDறிதF  

  ப2தி --- II 

எைவேயd! 7 வினா8க982 விைடயளி8க<!.அவBறி� வினா எ� 21- 82 

கLடாய!  விைடயளி8க<!.                                        7	×	2 = 14 
 

21. வணிக அைம.பிD வைககX யா7? 
22. SLடா�ைம எDற பத6திைன விள82க. 
23. மீXத2 கடனtL#. ப6திரTகX எDறா� எDன? 
24. மாB@ இய82நW எDபவW யாW? 
25. கW6தா எDபவW யாW? 
26. ப6திர! எDறா� எDன? 
27. SL#ற< – வைரய@ 
28. அர? நி@ம6திB2 ஏேதd! நாD2 எ#678காL#கைள6 தZக. 
29. இரா82ேட� VDேனாYகX எDபவW யாW? 
30. இராvவ! சாWMத ெதாழி�க9826 7ைறவா] அைம.ேப சிறMத7 ஏD? 

ப2தி --- III 

எைவேயd! 7 வினா8க982 விைடயளி8க<!.அவBறி� வினா எ� 31- 82 

கLடாய! விைடயளி8க<!.                                                           7	×	3 = 21 

 
31. தனிவணிக]D அவசர VY< சில சமய! தவறாகிவி#! எDபதB2 விள8க! தZக. 
32. எNwFநிைலயி� SLடா�ைம கLடாய! கைல8க.ப#கிDற7? 
33. பிY.R , 7ைண – நி@மTகX பBறி விள82க. 
34. பT2கைள வLட6தி� ெவளியி#த� எDறா� எDன எDபைத எ#678காL#க9டD 

விள82க. 
35. எMத காரணTக98காக அைம.R. பBறி பY.ப7 V8கிய67வ! வாHMத7? 
36.  SLடா�ைம கைல.பிB2!, SLடா�ைம நி@வன8 கைல.பிB2! உXள ேவ@பா#கX  

யாைவ ? 
37. ஒ.R@தி நி@ம! எDறா� எDன ? 
38. இய82நWகX நியமி8க.ப#! Vைறகைள 2றி.பி#க. 
39.  SL#ற< சTக6திD ஏேதd! xD@ சிற.பிய�Rகைள8 S@க. 
40.  VDனாளி� அரசிD கடைமயா8 கZத.பLடைவ எைவ ? 

 

ப2தி --- IV 

அைன67 வினா8க982! விைடயளி8க<!.                                      7	×	5 = 35 
41. அைம.பிD  ேகாLபா#களி� பிDவZவனவBைற  ?Z8கமாக  விவ].  

அ) கLடைளெயாZைம            ஆ)  பணிவழி வைரவில8கண!   இ)  ஒZ Vைன இய8க!   
 ஈ) கL#.பாL# வ tNெச�ைல     உ) ெபா@.R ேகாLபா# 
                                               (அ�ல7) 

ப�ேவ@ வைகயான ெதாழி� வYவைம.Rகளி�, ஏேதd! ஐMதிைன. பBறி ?Z8கமாக  
எz7க. 
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42. தனிநபW  வணிக6திD  நDைமகளி� எேதd! ஐMதிைன  விவ]  

(அ�ல7) 
 

சVதாய6தி� தனியாX வணிக]D பTகிைன விவ]? (ஏேதd! ஐM7) 
 

43. ஒZ SLடா�ைம நி@வன6தி�, உ]ைம வய7 அைடh! VDR!, உ]ைம வய7 அைடMத 
பிDR! இளவ]D நிைல எDன எDபைத.  பBறி விள82க. 

(அ�ல7) 
 

SLடா�ைமயிD சிற.R S@கைள விவ]. ( ஏேதd! 5 ) 
 

44. அைம.R Vைறேய# எDறா� எDன? அதி� அடTகிhXள  ெபாZளட8கTகளி� நாDகிைன 
விள82க.  

         (அ�ல7) 
ஒZ நி@ம6திB2!, ஒZ SLடா�ைம82! உXள ேவ@பா#கX யாைவ? (ஏேதd! ஐM7) 
 

45.  ஒZ ெபா7 வைரய@ நி@ம6தி� இய82நWகX எ{வா@ நியமி8க.ப#கிDறனW?  
(அ�ல7) 

ஒW இய82நW , இய82நரைவ8 SLட6தி� பயDப#6த8 SYய அதிகாரTகX யாைவ? 
  

46. ெசபி அைம.பிD பணிகைள விள82 ( ஏேதd! ஐM7) 
(அ�ல7) 

 

பT2 மாBறக! வரவில8கண! எz7க. பT2 மாBறக6திD இய�Rகளி� xDைற 
2றி.பி#க. 
 

47. SL#.பT2 நி@ம6திB2!, SL#ற< சTக6திB2! உXள ேவ@பாLY�, ஐMதிைன8 S@க. 
(அ�ல7) 

 
 அர?6 ெதாழி�களிD ேநா8கTகளி� ஐMதிைன விவ].  
              
 
 
 
 
 

                                                                                 B. பாலாஜி, 
                                            V7கைல ஆசி]யW – வணிகவிய�,      
                                            அரசினW ேம�நிைல. பXளி, 
                                            பரM|W,  
                                            கா}சிRர! மாவLட! – 631 552. 
                                            ைக.ேபசி 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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